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Golftävling på Hökensås GK
SÖNDAG 16 AUGUSTI 2015 KL 08.00-15.00

Välkommen till SAJs årliga golftävling på  
vackra Hökensås GK söndag 16 augusti 2015.
Årets syfte är Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne. I år är det 
tio år sedan som Jesper avled i Afghanistan. Intäkterna från 
golftävlingen går oavkortat till Stiftelsens verksamhet.

Läs mer på www.jespersminne.se

TIDER
• Samling kl 8.00
• Shotgunstart kl 9.00
• Lunch och prisutdelning ca 14.00

Frågor om tävlingen, logi etc – ring Stefan Jonsson, SAJ  
på tel 0705 – 177 046 alt maila till stefan@saj.se

ANMÄLAN
Hökensås GK tel 0503-160 59 alt info@hokensasgk.org

www.saj.se  •  www.jespersminne.se  •  www.hokensasgk.org
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Martin Bauhn tar emot utmärkelsen Årets veteran på Veterandagen.
Foto: Kim Svensson
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Rekrytering
– nyckeln till 
framgång

”Vi har ett medlems-
antal som understiger 
5 000. Om vi med 
trovärdighet ska 
kunna verka som en 
intresseorganisation 
för veterankollektivet 
måste vi öka medlems-
talet avsevärt.”

Lennart Bengtsson
Förbundsordförande

Inledaren 
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Jonas Lotsne, Chef Mali02
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"Vi åker inte ner och tror att 
det blir som i Afghanistan, 
Kosovo eller Liberia. Miljön är 
helt annorlunda. Det blir en ny 
situation."

 19
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Margot Wallström
besökte årsmöte
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Magnum Coltrane Price 
har skrivit en hyllningslåt 
till alla veteraner. 

"När vi kommer hem"
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Inledaren 

Veteraner, det är med stort 
engagemang men också 
med stor ödmjukhet som 
jag har övertagit posten 
som förbundsordförande. 

Det är kanske på sin plats att 
inleda med en kort presen-
tation. Jag är en sedan två år 
pensionerad arméofficer. Jag 
avslutade min karriär som bri-
gadgeneral, en grad som inte ens 
fanns när jag utexaminerades 
från Karlberg 1975. Jag har bara 
gjort en utlandsmission vilket 
är försvinnande lite i jämförelse 
med många av våra medlem-
mar men jag har därutöver haft 
ett flertal insatsrelaterade be-
fattningar. 1994-97 var jag som 
samverkansofficer stationerad 
vid Nato:s militära högkvarter i 
Mons, Belgien. Självfallet rörde 
mycket av jobbet den svenska 
insatsen på Balkan. Med en 
paus för förbandschefskap vid 
Ing2 i Eksjö återkom jag till 
det internationella området år 
2000 som chef för utbildnings-
verksamheten på Swedint. Som 
bekant för många av er så hade 
Swedint då ansvaret för utbild-
ning och nationell ledning av 
utlandsstyrkan. Det var under 
denna period jag gjorde min ut-
landsmission 2001-02 vid KFOR 
HQ i Kosovo. När verksamheten 
flyttade från Almnäs till Livgar-
det 2004 var det dags för mig att 
återvända till Belgien.  2004-07 
tjänstgjorde jag som divisions-
chef på EUs militärstab, även 
detta en befattning med stor 
koppling till internationella 
missioner. Efter två år på HKV 
som chef för den internationella 
avdelningen avslutade jag min 
karriär med fyra år som militär 
rådgivare på UD. 

Om vi därmed övergår till 
Fredsbaskrarna vill jag åter-
knyta till vad jag som nyvald för-
bundsordförande sa i mitt korta 
välkomsttal vid kongressmidda-
gen.  Jag nämnde tre områden, 

”tre K:n” som jag upplever som 
särskilt väsentliga för vår verk-
samhet.

Det första är kamratstöd. Den 
enskilt viktigaste frågan vi har 
att hantera. Det är självklart att 
samhället och utsändande myn-
dighet måste ta sitt fulla ansvar 
för veteraner som drabbats av 

fysiska eller psykiska svårighe-
ter. Vi kan bidra till detta genom 
direkt kamratstöd men också 
genom att med vårt kamratnät-
verk uppmärksamma de kamra-
ter som har det svårt, så att sam-
hället kan att sätta in de åtgärder 
som behövs.

Mitt andra K står för kompe-
tens. Det gäller för oss att syn-
liggöra veteraner och den kom-
petens vi står för. Jag menar inte 
då kompetenser som hantering 
av eldhandvapen eller förmåga 
att köra stridsfordon utan mer 
förmågor av typen lojalitet, an-
svarskänsla, initiativförmåga, 
förmåga att få något gjort. Vi 
måste få fram att en veteran är 
en eftersträvad resurs på arbets-
marknaden, inte en ”hoppjerka” 
som snart drar vidare ut på nya 
internationella uppdrag.

Mitt sista K står för kamrat-
skap. Grunden för medlem-
skap är nog inte att man 
önskar få stöd när det går 
illa. Det är mer troligt att 
man vill träffa kamrater 
med samma bakgrund 
och erfarenheter som 
man själv har. En ut-
landsmission är så speci-
ell att det är svårt att dela 
med sig och diskutera 
den med vänner som 
inte själva varit där ute 
i hetluften. Våra fören-
ingar och träffpunkter 
erbjuder den möjlighe-
ten. 

Avslutningsvis några 
rader om rekrytering. 
Man brukar beräkna att 
vi har 60-70 000 svenska ve-
teraner. Vi har ett medlemsantal 
som understiger 5 000. Om vi 
med trovärdighet ska kunna 
verka som en intresseorganisa-
tion för veterankollektivet måste 
vi öka medlemstalet avsevärt. 
Det duger inte att ha en med-
lemsstock på under 10 %. Det jag 
ofta hört är att man främst ser 
fredsbaskrarna som en organi-
sation för dem som farit illa och 
att man därför inte känner sig 
inkluderad. Detta må vara den 
enskilt viktigaste frågan men vi 
måste också lyfta fram andra 
frågor och genomföra aktivi-
teter som lockar en större del 
av våra presumtiva medlem-

mar. Med fler medlemmar får vi 
större trovärdighet. Vi får stör-
re kraft när vi äskar ekonomiskt 
stöd från Försvarsmakten och 
andra utsändande myndighe-
ter. Med större ekonomiskt stöd 
kan vi bli än bättre även i vårt 
kamratstödsarbete. 
Här tror jag vi har vår största 
utmaning. Något vi alla bör 
kraftsamla på. Om alla med-
lemmar värvar minst en ny 
kamrat till våra led så når vi i 
ett slag 10 000 medlemmar. Låt 
detta bli vårt första gemensam-
ma mål.

Lennart Bengtsson,
förbundsordförande

Rekrytering – nyckeln till framgång!

Ansvarig utgivare
Anders Ramnerup
070 - 879 90 87
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se 

Chefredaktör
Per Lennartsson
070 - 879 90 86
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

Redaktör
Daniel Jansson
08 - 25 50 30
redaktion@fredsbaskrarna.se

Annonser
Dmind Communication
daniel@dmind.se

Grafisk form och original
Dmind Communication
www.dmind.se
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kan uppkomma till följd av upplysning i publicerat material, eller i 
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Våra samarbetspartners

Försvarsmakten
Folke Bernadotteakademin
Kriminalvården
Invidzonen
Svenska Soldathemsförbundet
Sveriges militära kamratföreningars riksf.
AFF
Folk & Försvar
FN-förbundet
Isaksson Rekrytering & Bemanning
ABF Grön Famn

Värdegrund

Kamratskap
Att skapa band mellan individer, folk 
och länder och därigenom bidra till att 
lösa konflikter.

Omtanke
Genom omtänksamhet bidra till 
stabilitet.

Medmänsklighet
Se till att de mänskliga rättigheterna 
tillämpas.

Kamratstödstelefon

Direkt berörd eller anhörig är alltid 
välkommen att kontakta någon av våra 
kamratstödjare.

020 - 666 333
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Aktuellt 

 Svenskt räddningsteam i Nepal 

MSB åkte snabbt ner till Nepal för att bistå lan-
dets myndigheter med att få ordning på det kaos 
som uppstod efter jordbävningen 25 april.

I ett första läge gjorde sig ett MSB-team redo för 
att jobba med sök och räddning, SAR, men nepa-
lesiska myndigheter gjorde bedömningen att de 
var tillgodosedda med sådan hjälp.

3 dygn efter
– Vi omorganiserade och flög i stället till Kat-
mandu med personal och utrustning för att bland 
annat bistå med bedömning av skadade hus som 
stod kvar efter jordbävningen, om de var säkra 
att använda, och för att bygga camper åt rädd-
ningspersonal, säger Patrik Jansson på MSB, 
som jobbade som operativ chef i sambandsenhe-
ten under delar av insatsen i Nepal.

Personal i det team som lättade från Örebro, 
knappt tre dygn efter första skalvet, bistod och bi-
står även med koordinering, sjukvård och IT-lös-

ningar. Via Baku i Azerbajdzjan och Karachi i 
Pakistan nådde teamet ett Nepal i såväl sorg som 
kaos.

Två camper
Utmaningar?
– Att nå ut till behövande. Det är bergig terräng. 
Mycket utrustning får transporteras med heli-
kopter.

Det första MSB-teamet bestod av 40 personer. De 
är nu tillbaka i Sverige. Ett andra team som byg-
ger camper åt World Food Programme har haft 
en stor utmaning i att lokalisera plan mark.
– Det är en annan utmaning. Så gott som all plan 
mark med tillräckligt stor yta för camperna är re-
dan bebyggd, säger Patrik Jansson.
Det ska bli två camper för 30 personer i varje. 
De ska fungera som logi, för kontor, med sanitet 
och kök. I slutet av augusti åker teamet hem till 
Sverige.

Per Lunqe

Åke Solfeldt, MSB (tv) är byggnadsingenjör. Han kontrollerade hus som stod efter skalven, nepaleserna ska bo i säkra hus. 
Foto: Johan Lundahl / MSB

Kustbevakningen gör 
insats i Medelhavet
Kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseid-
on befinner sig på Medelhavet  och ingår 
från 1 juni i Operation Triton som samord-
nas av  EU:s gränsövervakningsmyndighet 
Frontex.
 
Uppdraget går ut på att vara ett stöd åt ita-
lienska myndigheter. Italien har under lång 
tid upplevt ett högt tryck mot sin gräns. 
Många människor på flykt har offrat sina 
liv på havet, vilket i praktiken innebär att 
gränsövervakningen i de flesta fall övergår 
i sjöräddning. KBV 001 har utrustning för 
att kunna ta hand om många människor 
ombord och tryggt och säkert föra dem till 
fast mark.
 
Uppdraget för KBV 001 sträcker sig fram 
till 31 augusti. En möjlighet är att Kust-
bevakningen också deltar med flygstöd i 
Operation Triton.
 
Svenska Kustbevakningen avdelar 20 per-
soner i varje besättning som har tjänst un-
der operationen.

Tack för er gåva!
Sanja Simunovic, Karlskrona
John Sandström, Domsjö
Michael Welander, Bjärred 
Vedran Marijic, Växjö
Ulf Steinert, Helsingborg
Mikael Ståhl, Boden
Urban Eriksson, Oskarshamn
Bo Schäder, Torslanda
Antti Puolakka, Mariefred
Per Lunqe, Huddinge
Richard Bengtsson, Mölndal
Rasmus Olsson, Göteborg
Ulf David Lundberg, Arvidsjaur

 Sverige redo skicka soldater till Irak

Veteranvänlig stad
Landskrona kulturnämnd har beslutat att 
göra Tycho Brahe-minnena på Hven och 
Landskrona Fotofestival kostnadsfria för 
civila och militära veteraner. Inträde sker 
mot uppvisande av giltigt veteran-ID el-
ler uppvisande av tidningen Fredsbaskern 
som styrker ens veteranstatus.

”Min förhoppning är att fler städer och
kulturinstitutioner i riket inspireras av
oss i Landskrona för att hedra våra
utlandsveteraner” säger Csaba Bene
Perlenberg, ordförande Kulturnämnden,
Landskrona Stad.

Riksdagen säger ja till att skicka svens-
ka militärer till norra Irak för att utbilda  
irakier som slåss mot Islamska staten, IS.
Men det saknas ännu ett avtal som skyddar 
dem rättsligt, vilket kan fördröja insatsen.

Försvarsutskottets ordförande Allan Widman sä-
ger att utan ett sådant avtal så riskerar svenska 
soldater att "lagföras som vanliga våldsverkare".

– Jag har under mina 13 år i riksdagen aldrig va-
rit med om att riksdagen har fattat beslut om att 

skicka soldater utan att ha ett avtal på plats. Jag 
hade känt mig betydligt mer trygg som riksdags-
man om det funnits före beslutet, säger Widman.

Utrikesminister Margot Wallström säger att ett 
avtal med Irak som klargör den rättsliga statusen 
för svenskarna är på gång. Det kommer att vara 
klart när de första 35 soldaterna ska skickas ned 
för att delta i den internationella utbildningsin-
satsen, som stöd i kampen mot Islamiska staten.
– Det håller vi på med. Det ska finnas när de åker 
iväg, säger Wallström till TT.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)   5



Aktuellt 

INGRESS

Veterandag med tryck
Det var tryck över årets veterandag. En lågsnif-
fande Hercules satte vibrationer i alla veteraner 
och andra som hade sökt sig till Sjöhistoriska 
Museet för att hedra alla 100 000 svenskar som 
varit eller är ute på insats för freden utomlands.  

På väg till alla tält utanför museet startade 100-ta-
let veteraner en marsch från Stockholms Central-
station på morgonen. Marschledaren LG Nyholm 
hade god ordning på truppen och det blev maffigt 
i centralhallen när fredsbaskrarna tog över sorlet 
från SJ:s resenärer med sång och fanor.

I ledet via slottet gick Bertil Gustafsson, 83, som 
varit i Gaza 1957 och 1958. Han tycker att det här 
med veterandag var något alldeles jättekul. Det 
håller LG Nyholm med om.
– Det är speciellt roligt att den här dagen är för 
alla åldrar, säger han.
Det blev också högtidligt med ÖB general Sverker 
Göranson, försvarsminister Peter Hultqvist och 
kung Carl Gustaf. Medaljer delades ut och solen 
lös ikapp med de medaljerade. 

ÖB höll ett tal som nog träffade alla veteraner i 
hjärtat. Han pratade om Mali, om insatser som 
varit och nämnde sin favorit, Bruce Springsteen 
och hans We Take Care Of Our Own. Det är något 
som veteraner vill höra.

Nu gick eftermiddagen över i kväll. Magnum  
Coltrane Price sjön sin När vi kommer hem och 
då satt veteraner, unga som äldre, och blev rörda. 
Coltrane har hittat klangen.

Konferenciern Mikael Tornving skruvade upp 
tempot ytterligare och han kom snart på våglängd 
med alla veteraner. Han släppte då och då ifrån 
sig mikrofonen. Den tog Fredsbaskrarnas ordfö-
rande Lennart Bengtsson och delade ut priset till 
Årets veteran, Martin Bauhn. 

En dag att uppleva och en dag att komma tillbaka 
till.

Per Lunqe

En veterandag med allvar, glädje och tryck. Foto: Per Lunqe

ÖB satte tonen för en lättsam kväll. Foto: Per Lunqe

"Vi veteraner är stolta,
varje dag" 
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Aktuellt 

Försvarsministern
uppmanar politiker
– Jag uppmanar politikerna att vara med!
Vid en pressträff för Sveriges samlade för-
svarsmedia en månad för Veterandagen 
menade försvarsminister Peter Hultqvist 
på en direkt fråga, att han skulle uppmana 
politikerna i försvarsutskottet att gå på, vara 
med om och synas på Veterandagen.
Tidigare har det varit lite klent med riks-
dagspolitiker vid Sjöhistoriska på Ladu-
gårdsgärdet i Stockholm när Veterandagen 
årligen samlar såväl veteraner som anhöriga 
och intresserade.
Själv har Peter Hultqvist varit med.
– När jag satt i Försvarsutskottet gick jag 
och nu som försvarsminister kommer jag 
att gå, säger han.

Hur gick det då undrar Fredsbaskern?
Under Veterandagen deltog förvisso delar 
av försvarsutskottet, men fortfarande är det 
ett mycket dåligt deltagande från riksdag 
och regering.

När vi kommer hem
Med ackompanjemang av klarinetter från 
Arméns Musikkår spelade och sjöng Mag-
num Coltrane Price den låt som är en hyll-
ning till alla veteraner, När vi kommer hem. 
Det är en lugn låt där Coltrane spelar akus-
tisk gitarr. Texten skrev Coltrane i vintras 
och den är lite av ett Twitterprojekt.
– Jag hade kontakt där med Per Lennarts-
son och så föddes idén om en låt, säger 
Coltrane.
Hans familj kommer från USA och även 
om Coltrane själv inte varit på insats utom-
lands för Försvarsmakten eller någon annan 
myndighet så har han besökt Afrika med 
Läkare utan gränser.
– Man är inte samma människa efter en 
sådan resa, att ha sett misären, svälten och 
eländet, säger Coltrane.
”Dom säger att dom inte fattar, när jag säger 
hur jag mår” lyser igenom i texten. Det en 
sanning som många veteraner lever med.
– Jag har tagit till mig det perspektivet, att 
bli förstådd, säger Coltrane.
Låten la han upp på Youtube samma vecka 
som spelningen på Veterandagen. 
Är det ditt forum, nätet?
– Förr hade man skivbolag och producen-
ter. Nu är det Internet. Jag står mitt emel-
lan, säger Coltrane som också jobbar som 
producent.
Den som hittar sin nisch på nätet, kan nå 
ut till många. Med När vi kommer hem har 
Coltrane en given publik. 
– Den är en hyllning till alla veteraner, säger 
han.

Låten finns på Youtube, 
www.korta.nu/Ve7

Se fler bilder från Veterandagen,
www.flickr.com/photos/svf-f

"Vi veteraner är stolta,
varje dag" 

"100 000 veteraners marsch" gick från Centralstationen till Sjöhistoriska. På vägen gjordes flera stopp, här för att lyssna till 
Anna Kinberg Batra. Foto: Kim Svensson

Sven Monander tar emot medalj för sina skador under strid i Kongo 1961. 
Foto: Per Lunqe

Coltrane rör vid känslor. 
Foto: Per Lunqe

Stram enskild ställning för alla veteraner. 
Foto: Per Lunqe

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)   7



Aktuellt 

Årets veteran hjälper andra veteraner

Välkommen till Almedalen i sommar

Årets veteran heter Martin Bauhn. Han tog emot 
utmärkelsen på Veterandagen. Det är en prista-
gare som väl fyller kriterierna för denna utmär-
kelse.
– Det känns överväldigande. Inget jag hade kun-
nat ana. Det största man kan få, säger Martin 
Bauhn.

Årets veteran är han för sitt arbete med Veteran-
stöd Rapid Reaction, VRR, där han är kassör och 
ansiktet utåt. När Martin drog igång VRR i janua-
ri 2014 kunde han heller inte ana hur mycket det 
skulle bli. Och stödet han och de andra i VRR ger 
till veteraner i nöd började bra. 
2014 gick 390 000 kronor till 47 veteraner.  
I år pekar prognosen på en ordentlig ökning. Hit-

tills i år har 75 veteraner fått ekonomiskt stöd.
Martin och VRR vill med samma anda som gäller 
på en insats, där man hjälper varandra, på sam-
ma självklara sätt hjälpa dom som kommit hem 
och är i knipa.
– Ingen ska behöva vara ensam. Tanken är, att 
har man upplevt kamratskap ute på mission, så 
ska man göra det hemma också, säger Martin.
Det är fem veteraner som jobbar med VRR. Hur 
går det till när någon hör av sig till er?
– Det är så lite byråkrati som möjligt och inget 
integritetskränkande. Det går snabbt och smi-
digt. Vi pratar med den som behöver ett ekono-
miskt stöd och tröskeln är låg, säger Martin.
Pengarna som VRR delar ut kommer från insam-
lingar. Via Facebook kan kamrater som har det 

bättre ekonomiskt engagera sig och sedan swisha 
ett belopp. 
– Några veteraner som inte har så mycket pengar 
att ge, har auktionerat ut saker och med de peng-
arna kan vi hjälpa, säger Martin.
I motiveringen till utmärkelsen framgår Martins 
osjälviska och outtröttliga engagemang för vete-
raner som fortsätter kämpa på hemmaplan efter 
insats, att de på ett obyråkratiskt sätt kan få hjälp 
att lösa tillfälliga ekonomiska problem.
– Martin är en vardagshjälte och ett ljus i mörk-
ret för många veteraner och förtjänar all upp-
märksamhet han kan få! Han är en riktig fredsbe-
varare! står det i motiveringen till utmärkelsen.

Per Lunqe

För tredje året deltar vi i Almedalen och är 
med i Försvarspolitisk Arena (FPA). Den 1 
juli kl. 13.00 - 13.45 genomför vi seminari-
et - Den svenska veteranen - ett ansvar för 
alla - tillsammans med Invidzonen, Sveri-
ges Militära Kamratföreningars Riksför-
bund, Svenska Soldathemsförbundet. 

Medverkande är veteraner, anhöriga, Jan Sa-
lestrand, Statssekreterare, Allan Widman (FP), 
Veteranutredare och Kristoffer Appelquist är 
Moderator. Fredsbaskrarna Gotland driver För-

svarspolitiskt Café där det förutom fika även 
finns laddningsmöjligheter för telefon m.m.  
Stöd Fredsbaskrarna Gotland och kom förbi på 
en kaffe.

Vi ses 29 juni till den 2 juli i Visby 
på S:t Hansgatan 11.

Läs mer om vårt seminare och de andra som ge-
nomförs på FPA samt följ webbsändningar: 
www.forsvarspolitiskarena.se

Om utmärkelsen

Årets veteran har utsetts av SVF sedan 2005 och 
går till någon som har engagerat sig mer än vad 
tjänsten normalt har krävt för att gagna svenska 
civila eller militära veteraner, i stort eller i smått, 
eller på annat sätt gynnat fredsutveckling på den 
internationella arenan.

Årets veteran - Motivering

Martins osjälviska, outtröttliga arbete och en-
gagemang för veteraner som kämpar på hem-
mafronten efter missionerna är en inspiration 
och en uppmaning till oss alla. Precis som i mis-
sionen har han visat att vi veteraner finns där för 
varandra och att ingen ska behöva vara ensam. 
Martin har samlat ett mycket stort antal givare, 
organiserat dem på ett enkelt sätt så att även 
små gemensamma insatser kan bli fin hjälp. 
Han är en vardagshjälte och ett ljus i mörkret för 
många veteraner och förtjänar all uppmärksam-
het han kan få!

Martin Bauhn tar emot utmärkelsen Årets veteran på Vaterandagen 2015.
Foto: Kim Svensson

Besök Veteranstöd Rapid Reaction,
www.vrr.nu
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Chefen Mali02: Ingen ny 
uppgift, men ändå nytt

För övlt Jonas Lotsne och hans förband 
Mali02 väntar den 2 juni en uppgift med 
många bottnar när de åker för att avlösa 
sina kamrater från Mali01.

Förbandet ska lösa underrättelseuppgifter och 
det är ingen ny uppgift för soldaterna och of-
ficerarna från 32. Underrättelsebataljonen i 
Karlsborg. Men det blir ändå nytt.
– Vi åker inte ner och tror att det blir som i Af-
ghanistan, Kosovo eller Liberia. Miljön är helt 
annorlunda. Det blir en ny situation, säger Jo-
nas Lotsne.

Förbandet har utbildats sedan årsskiftet och 
det är en bra startsträcka, tycker Jonas Lotsne.
– Om jag jämför med förberedelserna och ut-
bildningen innan jag åkte till Kosovo så blev 
det då tre veckor på Swedint.

Huvuddelen av soldaterna och officerarna är 
också kontrakterade i svenska förband. Mali02 

byggs i huvudsak av färdiga enheter. Förutom 
underrättelsebataljonen på K3 levererar bland 
andra också Trängregementet, Livgardet, 
LedR, Ing2 och FömedC enheter till Mali02.

Huvuduppgiften, att hämta in underrättelser, 
kräver goda relationer med lokalbefolkningen. 
Då är språket är en utmaning.
– Vi har med oss militärtolkar, utbildade på 
Tolkskolan och vi kommer att använda lokal-
tolkar. Det är inte bara franska, tolkarna måste 
kunna prata på olika inhemska dialekter.

När sedan Mali02 är hemma i Sverige igen ef-
ter avslutad insats, då menar Jonas Lotsne att 
soldaterna och officerarna har med sig erfaren-
het som kommer Försvarsmakten till nytta.
– De har då dagligen löst problem i krävande 
situationer. Det har våra krigsförband nytta av, 
säger han.

Per Lunqe

Övlt Jonas Lotsne framför sina soldater vid högvakt. En helt annorlunda miljö väntar. 
Foto: FM

Veteranmarschen Halmstad, 11 juli

10.00: Bussarna rullar från Ringenäs.
10.30-10.55: Samling på Stora torg
11.00: Avmarsch mot Norre katts park
ca: 11.30: Ceremoni med bl.a. Regementspastor, 
Fältartisterna, Överste Anders Stach C Veteran-
enheten Försvarsmakten.
12.30: Bussarna kör tillbaka Ringenäs
12.15: De som vill går till Ringenäs, framme 15.45

Veteranmarschen
Örebro-Stockholm

14-22 augusti

Hur går du?
Anmäl dig nu!

www.veteranmarschen.se

Etapperna från slott till slott

Årets marsch går mellan Örebro och Stockholm 
– en sträcka på 30 mil med följande etapper:

14 aug  Örebro slott – Arboga (42 km)
15 aug  Arboga – Köping (17,4 km)
16 aug  Köping – Västerås (36,5 km)
17 aug  Västerås – Eskilstuna (46 km)
18 aug  Eskilstuna – Strängnäs (33,2 km)
19 aug  Strängnäs – Enköping 34,8 km)
20 aug  Enköping – Bålsta 33,5 km)
21 aug  Bålsta – Livgardet 23,7 km)
22 aug  Livgardet – Stockholms slott (34 km)

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)   9



Aktuellt 

Historisk kongress i flera bemärkelser
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna genomförde den 25 april sin första kongress 
vilken var förlagd till Varberg. Kongressförhandlingarna ägde rum i Rosenfredsskolans aula. 
Platsen har en viktig historisk betydelse för alla som deltagit i fredsfrämjande insatser. 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna ge-
nomförde den 25 april sin första kongress vilken 
var förlagd till Varberg. Kongressförhandlingar-
na ägde rum i Rosenfredsskolans aula. Platsen 
har en viktig historisk betydelse för alla som del-
tagit i fredsfrämjande insatser. För 100 år sedan, 
den 25 – 28 juni 1915, samlades representanter 
för ca 200 föreningar för att diskutera hur man 
i framtiden skulle kunna förhindra uppkomsten 
av nya världskrig. Det var främst freds-, kvinno- 
och nykterhetsföreningar som deltog, men även 
arbetarekommuner, djurskyddsföreningar, fack-
föreningar m.fl.

Mötet förbereddes i Stockholm av en arbetsgrupp 
under ledning av Karl Pontus Arnoldsson, som 
erhöll Nobels fredspris 1908, och Hjalmar Bran-
ting, som erhöll Nobels Fredspris 1921. Arbets-
gruppen utarbetade tio resolutioner som förela-
des mötet. Samtliga resolutioner antogs enhälligt 
och man beslutade att ”Varbergsresolutionerna” 
skulle sändas till världens samtliga regeringar. 
När USA:s president Woodrow Wilson erhåller 
”Varbergsresolutionerna” anser han att detta var 
den hitintills mest konstruktiva ansatsen till att 
få slut på krig och lidande i Europa. Han utarbe-
tar med ledning av innehållet i ”Varbergsresolu-
tionerna” de fjorton punkter som så småningom 
kom att kallas ”Wilson-doktrinen”, vilket med-
förde att Wilson belönades med Nobels fredspris 
1919. Baserat på ”Wilson-doktrinen” bildades 

året därpå Nationernas Förbund, föregångaren 
till Förenta Nationerna. 
I skuggan av denna världshistoriska händelse 
inleddes kongressen med en tyst minut för de 
veteraner som offrat sina liv i fredens tjänst. För-
bundsordförande Bengt Wiktorsson hälsade alla 
närvarande välkomna till denna i SVF:s historia 
första kongress. Särskilt välkomnades kommun-
fullmäktiges ordförande i Varberg, Gösta Ber-
genheim, representanterna från Försvarsmakten, 
brigadgeneral Klas Eksell och regementsförval-
tare Daniel Nybling, frivilligsamordnare Vende-
la Dobson, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Dan Viggo Bergtun, World Veterans 
Federation, Anna Nybling, Invidzonen, Anders 
Emanuelsson, Sveriges Militära Kamratförening-
ars Riksförbund, Karl Olof Fransson, FN-vetera-
nerna Kongo samt de tidigare ordförandena i för-
bundet, Hans Henriksson och Pekka Korström.
Kommunfullmäktiges ordförande i Varberg, Gös-
ta Bergenheim, uttryckte sin stora glädje över att 
Sveriges veteraner valt att förlägga kongressen till 
Varberg. Gösta Bergenheim beskrev händelserna 
kring Varbergsresolutionernas tillkomst och hur 
100-årsminnet av denna händelse har tagits till 
vara under året. Han gav också en engagerad be-
traktelse över kommunens positiva utveckling.
Klas Eksell och Daniel Nybling redogjorde för hur 
Försvarsmakten arbetar med att få en klarare bild 
av tillståndet i veterankollektivet och de positiva 
resultat man fått fram i forskningsprojekt beträf-

fande veteranernas hälsotillstånd. De underströk 
emellertid tydligt att även om veterankollektivet 
mår jämförelsevis bra får man inte underskatta 
de svårigheter och problem som finns på indi-
vidnivå och vikten av att lägga kraften på att ta 
hand om dessa på ett ändamålsenligt sätt. Ett sätt 
att försöka åstadkomma detta är ambitionen att 
flytta ansvaret för uppföljningen efter insats när-
mare veteranen, d.v.s. till hans närmaste chefer.

Vendela Dobson arbetar på MSB med stöd till fri-
villiga organisationer och deras roll i arbetet med 
att stärka förmågan hos allmänheten att klara av 
särskilda påfrestningar i samhället. MSB har ett 
stort antal personer utsända i insatser av olika 
slag och har tagit fram en handbok för personal 
i insatser. Denna publikation finns tillgänglig på 
MSB:s hemsida. Vendela uttalade ett tydligt in-
tresse av att utbyta erfarenheter med SVF.

Dan Viggo Bergtun, WVF, gjorde en exposé över 
Sveriges engagemang i internationellt veteranar-
bete från inträdet i WVF i samband med gene-
ralförsamlingen i Kuala Lumpur 2006 till värd-
skapet för Peace and Security Summit 2013. Han 
framhöll även att Veteranutredningens slutsatser 
och förslag har gjort att Sverige intagit en ledande 
position i utvecklingen av veteranpolitiken, givet 
att förslagen kommer att realiseras.
Bengt Wiktorsson redogjorde i sitt inlednings-
anförande för hur arbetet bedrivits för att im-

Brigadgeneral Klas Eksell och regementsförvaltare Daniel Nybling berättar om Försvarsmaktens veteranarbete.
Foto: Kim Svensson
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plementera de beslut som togs vid årsmötet på 
Revingehed 2013. En helt ny organisation och ett 
nytt arbetssätt har inrättats där det ekonomiska 
stödet via Försvarsmakten har varit en grundläg-
gande förutsättning för att göra det möjligt. Flera 
betydelsefulla initiativ från enskilda veteraner 
har bidragit till en positiv utveckling av verksam-
heten, t.ex. veteranmarschen och mentorpoolen. 
Han underströk att en av de kommande årens 
största utmaningar är att öka medlemsantalet 
och att de lokala föreningarnas rekryteringsin-
satser är av avgörande betydelse för att lyckas. 
Den centrala organisationen ska skapa förutsätt-
ningar för att bedriva en aktiv rekryteringsverk-
samhet och skapa mervärden i medlemskapet. 
Vidare måste SVF bidra till att allmänhetens kun-
skap om veteranerna som en resurs i samhället 
förbättras.

Vid inledningen av förhandlingarna valdes Mats 
Ekeroth till kongressordförande och Johnny Jen-
sen till sekreterare. Generalsekreterare Anders 
Ramnerup föredrog årsboksluten för verksam-
hetsåren 2013 och 2014, vilka godkändes av kon-
gressen och ansvarsfrihet beviljades.
Kongressen tog därefter ställning till förbunds-
styrelsens propositioner om revidering av stad-
gar och medaljstatuter. Förslag till förbundsplan 
för verksamhetsåren 2016 – 2017 presenterades. 
Förbundsplanen anger organisationens ambi-
tioner beträffande Veteran- och anhörigstöd, 

kunskapsspridning och opinionsbildning, med-
lemsutveckling, organisationsutveckling och 
samverkan samt en ekonomisk plan för att ge-
nomföra verksamheten. Planen prioriterar myck-
et starkt och förutsätter en betydande ökning av 
medlemsantalet. Den bygger också på att flera 
myndigheter ges författningsenliga förutsätt-
ningar för att stödja SVF:s verksamhet, vilket 
också förutsätter att fler myndigheter uppfat-
tar SVF som en relevant aktör i arbetet med att 
stödja veteraner. Om rekryteringsmålen uppnås 
och Veteranutredningens förslag implementeras 
finns det goda möjligheter att förbundsplanen 
kommer att kunna realiseras.

Kongressen beslutade att till ny förbundsord-
förande utse Lennart Bengtsson, till vice ordfö-
rande Jerker Westdahl, till ledamöter Mika Sö-
rensen, Rikard Bengtsson, Ylva Ehrlin och Tor 
Cavalli-Björkman samt som ersättare Daniel 
Sandberg och Johan Sundin.
Efter att dagordningens punkter avverkats vidtog 
utdelning av hedersbetygelser. Tony Pettersson, 
Raul Leppälä, Claes Högliden och Mats Nord-
gren, tilldelades SVF guldmedalj, Marika Gries-
hel (ej närvarande), Arne Ottosson och Gullmar 
Svensson tilldelades SVF silvermedalj, Mikael 
Persson, tilldelades Board of Nordic Blue Berets 
silvermedalj. Förbundets fem nya föreningar till-
delades fanor: Sveriges Civila Veteraner, Freds-
baskrarna Västerbotten, Veteranerna Värmland, 

Fredsbaskrarna Sjuhärad, och Fredsbaskrarna 
Västkust.

Förbundsordföranden tackade de avgående sty-
relseledamöterna Alvi Olsson (ej närvarande), 
Sture Fredell, Bo Carlsson och Örjan Noreheim 
samt personalen i kansliet för goda arbetsinsats-
er.

Avslutningsvis överlämnades ordförandeklub-
ban till tillträdande förbundsordförande Lennart 
Bengtsson. Lennart tackade för förtroendet att 
få leda Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
den kommande mandatperioden samt tilldelade 
Bengt Wiktorsson SVF förtjänstmedalj i silver.

Lars-Göran Nyholm avslutade arrangemanget i 
Rosenfredsskolans aula genom att med stor in-
levelse berätta om tidigare genomförda och kom-
mande veteranmarscher.

Kvällen avslutades med kongressmiddag på 
Stadshotellet i Varberg. Under middagen hölls 
flera inspirerande tal. Bland dem bör särskilt 
nämnas den eminente Varbergs-guiden Peter 
Börjesson. Hans framförande skänkte myck-
en historisk kunskap om Varberg, framkallade 
många glada skratt och gav en oförglömlig in-
ramning till denna Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarnas första kongressmiddag.

Bengt Wiktorsson

Platsen har en viktig historisk 
betydelse för alla som deltagit 
i fredsfrämjande insatser.

Runt 100 personer hade kommit till Rosenfredsskolans aula i Varberg för att vara med på kongressen.
Foto: Kim Svensson

Ola Nilsson, Valberedeningen och Rolf K Johansson, FB Norrköping minglar innan middagen.
Foto: Kim Svensson

Delar ur SO03 (Somalia) träffades under kongressen, från 
vänster, Lave Lavesson, Mikael Wikström, Susanne Blid, 

Ingrid Hemström Nordgren och Mika Sörensen
Foto: Kim Svensson

Se fler bilder från kongressen,
www.flickr.com/photos/svf-f
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Kriminalvården 
medaljerar i fredens tjänst
Tretton kollegor har belönats med den traditionella silvermedaljen av 
generaldirektören. En uppskattning för deras insatser i missioner för FN och EU. 

– Medaljen är ett tecken på att insatsen uppskat-
tas, något att se på och minnas och känna stolthet 
över. Det säger Christer Isaksson, chef vid Inter-
nationella sekretariatet. 

Ing-Marie Larsson, transporttjänsten i Göteborg, 
fick sin medalj i guld för extraordinära och modi-
ga insatser för att skydda utsatta flyktingar i det 
inbördeskrig som åter bröt ut i Sydsudan förra 
året.

Hon tog ett personligt ansvar för att organisera 
arbetet med att säkerställa ordning och skydda 
behövande under krigsliknande förhållanden. 

– Lika stolta är vi över de andras insatser, inte 
alltid lika dramatiska men under prövande och 
krävande tider i Kosovo, Irak, Liberia, Kongo och 
Elfenbenskusten, säger Christer Isaksson. 

Emma Edström

Övre raden vänster: Nils Öberg, generaldirektör, Ann-Christine Henriksson, DR Kongo, Angelica Oxenby, DR Kongo, Christina Ris-
berg, DR Kongo, Ing-Marie Larsson, Sydsudan, Lars Widholm, Irak, Isabelle Johansson, DR Kongo, Mawuli Adadevoh, Sydsudan och 
Christer Isaksson, chef Internationella sekretariatet. Nedre raden från vänster: Marwan Said, Sydsudan, David Hughes, Elfenbenskus-
ten, Patric Dalfjärd, Liberia, Isak Enström, Sydsudan och Karin Pettersson, Kosovo. Fotnot: Sjaak Nylén, postumt, Liberia

Från vänster: Christer Isaksson, chef Internationella 
sekretariatet, Ing-Marie Larsson, TPT Göteborg som 

fick guldmedalj för extraordinära insatser i Sydsudan 
och Nils Öberg, generaldirektör. 

Vill du få en svensk militärkulturhis-
torisk och musikalisk upplevelse?
Åk till Dalarna första veckan i juli. 

Dala Tattoo är en militärmusikfest som sätts upp 
med frivilliga ideella krafter i Falun, vid Lugnets 
VM-skidstadion. På planen skall musikkårer spe-
la och göra figurativa program, Smålands husarer  
skall rida kadrilj och visa djärva ryttarlekar, ar-
tillerister från Göteborg kommer manövrera och 
skjuta mynningsladdade kanoner modell 1863 
och musketerare (infanterister med mynnings-
laddade svartkrutsgevär) kommer manövrera, 
skjuta och gå till attack med fällda bajonetter. 
Alla iförda vackra uniformer från 1800-talet. 

Du som vill uppleva detta ska söka dig till Falun 
3 eller 4 juli då föreställningarna går av stapeln.
 
Biljetter: www.visitsodradalarna.se

Uppvisning i svensk militärhistoria
– Dala Tattoo 2015 i Falun, 3-4 juli
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Ett samarbete mellan Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och ABF Grön Famn.
 
 
Poster producerad av Invidzonen.

Och du! Missa inte återträffen och stora 
Veteranmarschen i Stockholm den 22/8! Det blir buskul! 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
och Grön Famn planerar åter igen 
sommarens roligaste läger för barn. 
Under fem dagar kommer vi på luffarvis ta 
oss till Gustavsvikbadet. Vi kommer ta oss 
fram med ånglok, häst och vagn och till fots. 
Vi kommer sova i tält eller under bar himmel 
(för er som vill och vågar)  fiska från flotte 

på Ramsjön, äta massor av glass och en 
massa annat skoj. Äventyret avslutas med 
medalj- och diplom utdelning. Är du barn till 
någon som är, ska eller har  varit på insats ut-
omlands? Då är du varmt  välkommen att följa 
med på detta fantastiska äventyr!
För mer information och anmälan:
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Buskul läger för barn mellan7 och 12 år i Rasmus påluffens fotspår. Den 28/7-1/8

IGEN!

RasmusLuffarsida.indd   1 2015-05-20   11:43



Tema: Kamratstöd 

Många söker stöd hos Sveriges Veteran-
förbund för problem som uppstått under 
tjänstgöring på insats utomlands. Vetera-
ner som behöver stödet hör av sig.

– Vi hjälper så gott vi kan veteraner som upplevt 
tuffa situationer under insatser, säger Björn Eg-
geblad som ansvarar för Fredsbaskrarnas kam-
ratstöd. Han jobbar också med något som heter 
kamrathjälpen, det är ekonomiskt stöd.
När Björn eller någon annan får ett samtal, då 
finns de där. 
– Vi är inte psykologer, men vi har utbildning i 
avlastningssamtal, säger han.
Det kan låta lite formellt och ungefär som på en 
av landstingens mottagningar, men så är det inte:
– Vi som svarar och lyssnar har själva varit ute på 
insats. Vi vet vilka villkor som gäller. Det är vår 
styrka. Den som ringer känner att vi förstår och 
vet vad de går igenom.
Det är också något som många veteraner upp-
skattar. För de vill inte ha det som soldaten Kon-

go har det. Han berättade öppenhjärtigt i Sveri-
ges Radios dokumentärprogram förra året. Efter 
två års väntan fick han ett psykologsamtal. Då, 
säger han, ” hade hon mage att ifrågasätta vad jag 
varit med om”. På Fredsbaskrarna blir det inte 
sådana samtal.
– Vi lyssnar och bryr oss och det ringer folk sent 
på kvällarna, säger Björn.
Fredsbaskrarna har en stödtelefon öppen 18-21 
och det är alltid någon som svarar.
Hur hanterar ni ett sådant samtal?
– Det beror på vad oron beror på. Men veteranen 
som ringer känner förtroende för oss som svarar. 
Vi visar att vi förstår känslorna. Den som ringer 
är ibland upprörd, så vi försöker i samtalet landa 
i vad problemet är. Det blir som ett samtal med 
en kompis man varit ute på insats med.

Och det är många som ringer. Förra året tog Björn 
och hans kamrater emot ett hundratal samtal. 
Ibland är det anhöriga eller kamrater som ringer. 
De har förstått att nu behöver vi hjälp.

"Den som ringer 
känner att vi förstår 
och vet vad de 
går igenom"
Björn Eggeblad

Veteranstödet 
finns till för dig

Medevachelikopter över Afghanistan. Insatser sker under längre eller kortare perioder med högt stresspåslag för soldaterna. Vid hemkomst finns det stöd att få.
Foto: Foto: Jimmy Croona / CC / FM

Text: Per Lunqe
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– Behöver man mer hjälp ska man helst ringa 
själv, säger Björn. Erfarenheterna visar att det 
fungerar bäst, men ibland behöver man få en 
knuff av anhöriga för att ta steget.

Stöd när du behöver det
Det är inte bara samtal, att du har någon att 
snacka med, som Fredsbaskrarna erbjuder. Ge-
nom insamling, bland annat genom Gula bandet, 
finns pengar som går till veteraner med behov. 
Det är kamrathjälpen.

Att inte må toppen efter en eller flera insatser kan 
gå ut över ekonomin.
– Det kan tyvärr ta lite tid för Försäkringskassan 
att utreda ett ärende. Veteranen som vill få en 
försäkring utlöst kan under tiden få det besvärligt 
ekonomiskt. Ibland hjälper vi även till att se om 
ett ärende är korrekt handlagt. 
Det handlar sällan om att man ska få ut en massa 
försäkringspengar utan mera vetskapen om att 
allt är riktigt i besluten, vilket är oerhört viktigt 

för att kunna gå vidare i sitt liv. Här tar Björn och 
hans kollegor hjälp av en försäkringsjurist, själv 
veteran. Dock driver de inga civilrättsliga ären-
den. Veteranen kan behöva vård och då kan re-
sorna till behandling vara kostsamma.

Björn slussar till PTSD-studien
Genom de kontakter som Fredsbaskrarna har, 
finns möjligheter för veteraner som drabbats av 
PTSD att få vård. Björn Eggeblad har stort förtro-
ende för den vården. På Akademiska sjukhuset i 
Uppsala drivs nu en klinisk studie som ska visa 
om ett läkemedel mot PTSD är tillräckligt bra för 
att det ska tillverkas för försäljning och registre-
ring (se text sid 17).
Hit har Fredsbaskrarna förmedlat kontakter.  
I dag deltar tjugo soldater i denna studie i Upp-
sala. Förutom i Sverige är 600 PTSD-drabbade 
personer från hela världen med.
Studien kommer att öka i omfattning.
– Ja. Det ska bli fler platser och vi förmedlar gär-
na fler veteraner, säger Björn.

FAKTA OM OLIKA TYPER
AV KAMRATSTÖD

Kamratstödet
Kamratstödet är till för dig som tjänstgjort 
på insats utomlands. Efter hemkomst kan 
du behöva stöd på olika sätt om du skadat 
dig under insatsen. Då tar du kontakt med 
Kamratstödet på Fredsbaskrarna, knappa 
in dig på hemsidan så hittar du kontakt-
information (Kamratstödstelefonen har 
nummer 020-666 333). Runt om i landet 
finns 45 kamratstödjare. Den du pratar 
med är bekant med ibland tuffa förhållan-
den under insats och lyssnar gärna. Han 
eller hon stödjer också anhöriga.

Kamrathjälpen
Kamrathjälpen stöttar dig och dig familj 
när ekonomin sviktar om du råkat illa ut 
under insats. Pengarna ska vara ett kom-
plement till allmänna försäkringar och det 
sociala skyddsnätet. Förra året kom det 
genom Gula Bandet och donationer in 
300  000 kr till Kamrathjälpen. Det mes-
ta av det gick till resor åt veteraner som 
behövde söka specialistvård, men även till 
hjälpmedel, rekreationsresor till insatsom-
råden man tjänstgjort i tidigare samt eko-
nomiskt stöd vid svårigheter. Vid ett utdra-
get ärende hos Försäkringskassan fick en 
veteran hjälp med mindre skulder, betalda 
resor till PTSD-studien och behandling vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Försvarsmaktens veteranstöd
Du är alltid välkommen att höra av dig till 
Försvarsmakten om du behöver råd och 
vägledning. Då pratar du med veteran-
samordnare som hjälper veteraner med 
praktiska frågor. De finns på alla förband, 
skolor och centrum. 

Om du är anhörig
Som anhörig kan du alltid kontakta Freds-
baskrarna, anhörigsamordnare vid förban-
den eller Veteranenheten. Försvarsmakten 
ordnar informationsträffar för anhöriga, 
på dessa ställer du frågor och får svar.
Invidzonen är ett nätverk skapat av och 
för anhöriga. Här pratar du med personer 
som vet vilka påfrestningar du som anhö-
rig kan råka ut för, telefon 08-400 203 88. 

Svenska soldathemsförbundet
Svenska soldathemsförbundet är en sam-
manslutning av lokala soldathemsfören-
ingar och stiftelser, har rådgivning, stöd-
telefon och lokal verksamhet. Numret är 
0705-711 990.

Svenska militära 
kamratföreningars riksförbund
Förbundet samordnar militära kamratför-
eningar. Knappa in www.smkr.se och hitta 
information om föreläsningar, resor och 
studiebesök.

Veteranstöd Rapid Reaction
VRR finns för dig som är veteran och ham-
nat i ekonomisk knipa. VRR finns också för 
dig som vill hjälpa en behövande veteran. 
Du hittar VRR på Facebook samt på
www.vrr.nu. 

Kamratträffar 
under lupp i uppsats
Kamratträffar är bra på många sätt, för 
gemenskap och för vi-känsla. Det visar 
socionomen Karianne Esseveld, Lunds 
universitet där hon skrivit en master-
uppsats om just betydelsen av freds-
baskrarnas egna kamratträffar. 

Fokus låg på olika konkreta frågor som vil-
ka upplevelser och erfarenheter veteranerna 
har. Hur diskuteras detta på mötena och hur 
formas en gemensam identitet kring att vara 
veteran?

Karianne har besökt ett tiotal kamratträffar i 
Skåne och då sett hur veteranerna mötts och 
vad de pratat om.

Det är i ämnet socialt arbete som Karianne 
studerat hur veteranerna möts och vad dessa 
möten betyder för dem.

Förståelse viktigt
– Det går som en röd tråd under mötena att 
man förstår varandra, säger hon.
Just detta, menar Karianne, är det mest vikti-
ga med kamratträffarna.
– Genom förståelsen, att man pratar om sam-
ma sak med samma ord, det öppnar för riktiga 
möten.
Det har varit mindre träffar och större. I en av 
städerna var Karianne med när hennes pappa, 
som är Vietnamveteran, delade sina erfaren-
heter för ett 20-tal veteraner.

- Han har först nu sett sig som veteran, han 
har hittat en identitet och det gäller förstås 
också för alla veteraner att det är av stort vär-
de att se sig som just veteran med allt av vad 
det innebär.
Hon menar dock att de veteraner som går på 
träffarna kan bli bättre på att hålla kontakt 
med varandra och att prata med människor 
som kanske inte varit på insats. 
– De behöver också i vissa fall bli bättre på att 
faktiskt våga lita på utomstående, för många 
veteraner jag pratade med kände oftast att 
ingen ville förstå eller lyssna, säger Karianne.

Per Lunqe 
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Handledare: Vesa Leppänen 

Med Fredsbaskrarnas möten i centrum 

Utlandsveteraner berättar om tjänstgöring, identitet och 
sina relationer till varandra, andra människor och 
Försvarsmakten 

Av Karianne Esseveld 

 

LUNDS UNIVERSITET 

Socialhögskolan 

Masteruppsats (SOAN21) 

HT 2014 

Socionomen Karianne Esseveld har skrivit en masteruppsats 
om betydelsen av Fredsbaskrarnas kamratträffar.
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Tema: Kamratstöd 

Bosnienveteranen Stefan fick vänta 
länge på hjälpen – men hade åkt igen
Stefan Nordqvist fick betala ett högt pris 
för sin insats. Men hade han känt till ris-
kerna och vetat om att det fanns stöd, 
hade han skrivit på igen.

Veteran som varit med om kriget, kommer hem 
och det blir tufft på ett annat sätt än under be-
skjutning, vilket stöd får han eller hon? Stefan 
Nordqvist är en av alla veteraner som åkt ut på 
insats, kommit hem och till slut fått det stöd man 
kan tycka skall vara självklart.
Bosnien 1995. Stefan tjänstgör som pansarskyt-
tesoldat och sjukvårdare. BA04 är ett förband där 
soldaterna är utsatta för konstant stress. 
– Vi ville göra mycket mer än vi fick. Det var frus-
trerande, säger Stefan.

Stress
Situationen var pressande. Det var beskjutning, 
i Tuzla omkom en norsk kamrat när två granater 
slog ner på basen.
– Vi levde med ett konstant stresspåslag.
Stefan kommer hem till Sala. Livet rullar på i ett 
halvår, men under ett besök på Kustjägarskolans 
dag känner Stefan tryck över bröstet. Han fråg-
ar sig själv om han drabbats av hjärtinfarkt eller 
vätskebrist. En läkare i sjukvårdstältet undersö-
ker honom men hittar inget fel.

Är jag hispig?
På en restaurang en tid senare känner Stefan 
samma tryck. Håller jag på att bli hispig? frågar 
han sig. Nu går han till en läkare i Falun som inte 
helt förstår en pansarskyttesoldats erfarenheter 
från Bosnien. Stefan får antidepressiva läkeme-

del och måste nu sjukskriva sig från jobbet. Han 
träffar en psykolog i Sala. 
– Det började jättebra. Hon verkade lovande. 
Men när hon frågade vad en check-point var, då...
Stefan vill nu verkligen komma tillrätta med sina 
svårigheter. Han får genom Försvarsmakten 
kontakt med en psykolog i Enköping. Han får 
tio besök och betala resorna själv. Men sedan tar 
det slut. En del nätter är mörkare än Apocalypse 
Now. Svetten rinner, Stefan får vrida ur pyjama-
sen.  
– Vi lämnar inte kriget bakom oss, vi bär på det i 
ryggsäcken, säger han.

Stolt veteran
Problemet är inte bara att Stefan har PTSD, pro-
blemet är att han först inte vill erkänna för sig 
själv att han har en krigsskada. Men den dagen 
han gjorde det kändes det ”jävligt skönt”. Sedan 
gäller det att övertyga omgivningen om att han 
har en skada. På en fest fick han frågan om vad 
det var för mening med att åka till Bosnien.
– Jag är stolt veteran, ingen kan ta det ifrån mig.
Vändpunkten för Stefan var när han genom en 
kompis kom i kontakt med Björn Eggeblad på 
Fredsbaskrarna som slussade honom vidare till 
PTSD-studien på Akademiska.
– Det är som dag och natt. Nu och innan jag kom 
med i studien.

Det tog 20 år efter Bosnien innan Stefan fick den 
hjälp han rimligen kunde förvänta sig. Det blev 
sena kvällar då han handlade på ICA för att und-
vika andra kunder. Det blev panik på banken. I 
Sverige gäller inte krigets lagar. Stefan har inga 

problem med situationer där han är pressad, bara 
han vet villkoren. Han jobbar nu inom Kriminal-
vården och där hettar det till ibland.
– Jag känner mig lugn då, säger han.

Får leva med PTSD
Stefan är med i Hemvärnet i Dalarna och trivs 
med kamraterna.
– Det är det att jag känner att jag kan lita på dom 
till hundra procent. I tältet med mina hemvärns-
kamrater kan jag sussa som ett barn.
Stefan känner också stort förtroende för läkarna 
som leder studien på Akademiska.
– Dom borde få medalj.
Han har nu tack vare den vård han får i studien, 
börjat få ordning på sin PTSD. Han kommer 
alltid att få leva med den, men han kan hantera 
symptomen. 
– Jag får dippar, men dom är inte lika jobbiga 
längre. Jag kan lättare ta mig ur dom. Och utan 
min fru Cecilia vet jag inte hur det hade gått, sä-
ger Stefan.

Det tog tid, men han fick hjälp, och den fick han 
genom Fredsbaskrarna.
Skulle du om du kunde gå tillbaka i tiden, med 
vetskap om vad som väntade, skriva på för BA04 
igen?
– Visste jag vilka risker som väntade, och visste 
jag att det fanns hjälp om jag skulle skadas, då 
skulle jag skriva på, säger Stefan.

Per Lunqe

"Vi lämnar inte kriget 
bakom oss, vi bär på det 
i ryggsäcken"
Stefan Nordqvist

Svenska soldater blev fysiskt skadade i Bosnien. För vissa kom skadorna först långt efteråt. 
Foto: Monica Leckner / FM
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Tema: Kamratstöd 

Studie med möjligheter vid
Akademiska sjukhuset
En klinisk studie, som ska ge svar på frågan om 
ett nytt läkemedel mot PTSD är bra eller inte, 
drivs nu på Akademiska sjukhuset i Uppsala av 
Enheten för kliniska prövningar inom psykiatri. 
I studien deltar 19 veteraner som Björn Eggeblad 
på Fredsbaskrarna förmedlat kontakt till Akade-
miska. Det visar sig nu, mitt inne i studien som 
ska vara klar till hösten, att behandlingen tycks 
ha god effekt på ett antal av de veteraner som 
deltar.

Samtal
– Jag kan, bedömer jag, med någorlunda säker-
het se vilka som får det testade läkemedlet och 
vilka som får placebo. Vi ser skillnad, säger do-
centen och överläkaren Eva Lindström som leder 
den svenska delen av studien.
Placebo används i studien på en viss andel av 
patienterna, hur många vet inte läkarna eller 
patienterna, för att det verkligen ska visa sig om 
det testade läkemedlet gör nytta. Deltagarna i 
studien får också samtal med Eva Lindström och 
hennes kollega Stefan Olsson då de kommer på 
sina regelbundna besök. 

Samtalen är inte att jämställa med terapi utan fo-
kuserar helt på vad personen ifråga varit med om 
och hur det ser ut för dem idag. Dessa samtal kan, 
trots att de hålls på ett mycket jordnära plan, på 
ett positivt sätt påverka veteranernas förhållning 
till den PTSD som de bär på. Det kan vara skönt 
att få tala om sina erfarenheter med någon som 
vill lyssna, menar Eva Lindström.
– Eva Lindström och Stefan Olsson är bra på att 
se veteranerna, säger Björn Eggeblad.

Anpassa livet
– Att bli förstådd av en läkare eller andra som ve-
teranen möter kan bidra till att hans eller hennes 
symptom blir mer uthärdliga. Det handlar inte 
om att bli med av med PTSD för gott, menar Eva 
Lindström. 
– Man kan anpassa sitt liv och det blir bättre.

Vilka veteraner är det som lever med PTSD?
– Det är de starka, första ledets soldater. De som 
i en situation går fram och tar smällen. Det vore 
väldigt onormalt om de inte skulle påverkas av 
vad de varit med om, säger Eva Lindström.

Kajsa – kamratstödjare i Luleå
Kajsa Ljungberg har varit på insatser i Afghanis-
tan mellan 2009 och 2013. Erfarenheterna däri-
från tar hon med sig som kamratstödjare. Kajsa 
bor i Luleå och jobbar också där, på F21. I jobbet 
träffar hon kollegor som ibland behöver ett sam-
tal och då finns hon där.
– Det viktiga är att kunna lyssna, säger hon.
Det andra som hon tycker är viktigt är att hon 
kan leva sig in i det som den andre pratar om. 
Då är det en fördel för henne att hon själv varit 
på insats.

Som kamratstödjare får hon också samtal på sin 
mobil. Då har det gått genom hennes ordförande 
i Fredsbaskrarna Norr.
– Det är både anhöriga och veteraner som ringer.
Då lyssnar Kajsa. Hon ger den som ringer sin tid, 
och ett samtal får gärna ta tid. Veteranen som 
ringer kan ha levt med konstant stresspåslag un-
der lång tid på insatsen. Nu, hemma, ska detta 
bearbetas.
– Jag försöker få veteranen att själv komma till 
insikt om vad som kan göras för att det ska bli 
bättre.
Kajsa jobbar också med Invidzonen och är då 
med på deras anhörigchat.

– Det kan vara så att den anhörige tycker att hans 
eller hennes partner inte låter som vanligt. Jag 
försöker då säga att situationen inte är vanlig 
i det civila livet. Det kan vara helt naturligt att 
skärma av sig, säger hon.

Ett känsligt område som kan dyka upp är alkohol 
och droger.
– Tyvärr är det lätt att ta till alkohol för att döva 
jobbiga minnen. Det enda jag kan säga är att ru-
set är en kortvarig glädje och att minnena inte är 
mindre jobbiga dagen efter.
Kajsa har gått en ettårig utbildning som norska 
veteranförbundet ordnat. Där fick hon nya in-
sikter om krisstöd. Hon har också utbildats av 
Fredsbaskrarna och Björn Eggeblad. Det är ut-
bildningar som hon är tacksam för.
– Min erfarenhet och det jag lärt mig på utbild-
ningarna gör att jag ofta kan hjälpa veteranen 
eller den anhörige.
Känner du att du gör nytta?
– Ja. Annars skulle jag sluta. 
Driv?
– När jag märker att den jag pratar med mår 
bättre, då har jag lyckats. Det är en skön känsla 
också för mig, säger Kajsa.

Per LunqeKajsa Ljungberg i Afghanistan 2012. Nu är hon kamratstödjare.

Vi träffas och du som är drabbad får in-
formation om läkemedel, provtagning 
och annat praktiskt du behöver veta.

Ibland, om du inte har diagnos sedan 
tidigare, ställer vi diagnos i samband 
med vårt första möte.

Vi kommer att fråga om olika sjukdo-
mar du har eller har haft. Vissa sjuk-
domar gör att du inte kan få vara med 
i studien – t. ex. allvarliga kroppsliga 
sjukdomar eller andra psykiska besvär 
än PTSD.

Om du bestämmer dig för att vara 
med kommer vi att träffas regelbundet 
under 6 månader. Under denna tid får 
du all medicin av oss. Varje gång vi 
träffas kommer vi att ställa en mängd 
frågor om hur du mår, ta blodprover, 
kolla hjärtat. 

Som ”biverkan” blir du kroppsligt 
välundersökt.

Eva Lindström

Så går studien till
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Tema: Kamratstöd 

Balkanresa med stöd

Förra året bestämde sig Steve Fogderud och 
kamrater från BA02 att åka tillbaka, tillbaka till 
OP:n och hotspots där bataljonen verkat. De 
var 25 som åkte och de är glada att resan kunde 
bli av. Det blev en Balkanresa för veteraner där 
minnen kom fram. Det blev också en resa som 
möjliggjordes genom stöd från Fredsbaskrarnas 
kamrathjälp.
– Vi kände oss tvingade att boka via resebyrå, så 
stor grupp som vi var, säger Steve Fogderud. 
Det kostade och även om deltagarna betalade 
mycket själva så betydde också stödet från Freds-
baskrarna mycket. 
– Resan löste knutar som några i gruppen bar på 
och alla var verkligen jätteglada att vi kunnat resa 
tillbaka.

Det blev också en resa i tiden. Nu kunde alla se 
platser där de slitit i uniform och träffa lokalbe-
folkning som de lärt känna 1994.
– Vi åt en lunch där vi haft ett OP i Kladanj. Då 
tittade servitrisen på en av oss och sa, dig känner 
jag igen.
Det blev en intensiv vecka för gruppen. Efter 
landning i Sarajevo åkte de upp till Vares. Där 
hade de tjänstgjort under tre månader. De var i 
Stopni Do där massakern ägt rum. Byborna lad-
dade nu upp med en jättelunch i moskén som 
återuppbyggts.
– Det betydde mycket att komma tillbaka och 
inte minst att se gästfriheten och glädjen som 
mötte  oss, säger Steve Fogderud.
Det blev en lyckad resa som betydde mycket för 
veteranerna.

Mali nästa 
för Christian
Christian Bjurefalk sätter sig på 
Försvarsmaktens Hercules med de-
stination Mali 2 juni. Där ska han 
jobba som sjukvårdare i Mali02 un-
der ett halvår. Vi pratar med honom 
nu och kommer att göra det mitt un-
der förbandets verksamhet. Vi kom-
mer också att höra hur det gått när 
han kommit hem.

Christian jobbar hemma i Sverige på sjuk-
huskompaniet i Göteborg. Där jobbar han 
med att ta hand om soldater som behöver 
vård. Han vet också hur en sjukvårdsen-
het med kirurgi ska omgrupperas. Det 
kommer han att ha nytta av i Mali, för den 
sjukvårdspluton som han ingår i ska, eller 
kommer att, vara en framskjuten enhet. 
Sjukvårds- och kirurgiteamet ska kunna 
gruppera en bra bit utanför campen.

Christian och hans kamrater har övat se-
dan november förra året inför Mali. Det 
har de gjort inom sjukvårdsplutonen men 
när nedräkningen inför avresan närmar 
sig åk, då har de övat med de andra de-
larna av underhållsskvadronen och batal-
jonen.
Vad väntar du dig, har du målat upp några 
bilder på näthinnan?
– Vi kommer att jobba långt ut. Det är 
varmt. Livet på campen. På patrull, säger 
Christian.
Han kommer också att jobba lite med dag-
lig sjukvård. Fötter ska plåstras om. Sol-
dater behöver kanske vård för värmen. 
Preventivsjukvård?
– Det blir en del tips och trix. När dom 
kommer in till oss i sjukvårdsteamet då 
passar jag på att ge lite råd. Mycket bättre 
att behandla sjukdomar och skador innan 
de dyker upp. Men i första hand är det le-
gitimerad personal som sköter detta.
Och om det där ute kommer en skottska-
dad kamrat som ska opereras?
– Då kommer han eller hon att få god 
vård. Vi är förberedda.
Mali02 är inte Christians första resa. Ti-
digare har han tjänstgjort i Kosovo och 
Tchad där han tillhörde skytteenheterna. 
I Afghanistan jobbade han i OMLT, bland 
annat med närskydd men även som for-
donsförare och med logistikarbete.
Värnplikt eller GMU?
– Jo, värnplikt 2003-2004. Den la grun-
den, en riktigt bra grund, hur man funge-
rar, strukturer, allt, säger Christian.
Med den grunden åker nu Christian till 
Mali. 

Per Lunqe

Gänget tillbaka på Balkan, med stöd från Kamrathjälpen.

Försvarsmakten går från 
utbrett missnöje till bättre

– Försvarsmakten har genomfört en Demo-
skop-undersökning bland 500 slumpmässigt ut-
valda utlandsveteraner för att få feedback på vårt 
arbete. Resultatet av denna undersökning visar 
ett utbrett missnöje bland utlandsveteraner som 
genomfört sin senaste insats under åren fram till 
2006, något som Försvarsmakten är medvetna 
om och självfallet beklagar. Det är därför särskilt 
glädjande att de veteraner som genomfört senare 
insatser ger ett allt bättre betyg vilket är ett kvitto 
på att vi är på rätt väg, även om vi alla mås
te hjälpas åt att ständigt förbättra och utveckla. 

I slutändan så är det veteranen och dennes an-
höriga som står i centrum, inget är viktigare än 
det. Försvarsmakten vill ha kontakt med dig som 
veteran, säger Daniel Nybling som är regements-
förvaltare på Veteranenheten/FM.

– Försvarsmakten arbetar också förebyggande 
med information till soldaten och dennes anhöri-
ga före insats. Genomförandet av Veterandagen, 
medaljeringar, samhällsupplysning och övriga 
åtgärder för att ge veteranen erkänsla är också 
viktiga delar, säger Daniel Nybling.

FÖLJETONG
FÖRE  UNDER  EFTER

Vad tycker veteranerna om de stödinsatser som görs av Försvarsmakten?
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Insats: Georgien 

Klockan 06.45 ringer klockan i huset som 
Mika Sörensen hyr tillsammans med en 
kollega i Mtskheta, strax utanför Geor-
giens huvudstad Tbilisi. Sedan årsskiftet 
jobbar Mika som Deputy Field Office Chief 
för European Union Monitoring Mission 
in Georgia, EUMM, sekonderad av Folke 
Bernadotteakademin. 

Klockan 08.30 är det dags för Morning Brief och 
innan dess passar Mika på att kolla mail och gå 
igenom gårdagens patrullrapporter för att se om 
det är något viktigt som behöver förmedlas. Just 
idag är det 25 internationella monitorer i tjänst 
på Mtskhetas fältkontor, men några av dem har 
åkt på patrull tidigt och är inte med på morgon-
samlingen. Gårdagens patruller liksom dagens 
och kommande verksamhet gås igenom på mötet 
och avslutningsvis ger Mika kompletterande in-
formation och riktlinjer. 

Lokala sjukvården
Efter mötet blir det vanligtvis lite kaffe på terras-
sen där vårsolen lyser över bergen i fjärran. Sam-
tidigt diskuterar Mika olika frågor mer informellt 
med kollegorna. Bland annat diskuterar de hur 
programmet ska läggas upp för den svenska sjuk-
sköterska som ska besöka dem nästa vecka för att 
utvärdera hur teamet kan använda sig mer av den 
lokala sjukvården.

När allt är klart beger sig resterande patruller ut 
på dagens uppdrag och det blir ganska tomt på 
kontoret. Idag har fältkontoret fyra patruller som 
vardera består av två bilar. Eftersom teamet pa-
trullerar i hela östra Georgien och ofta på väldigt 
dåliga ”vägar” har de relativt stora patruller så att 
de kan hjälpa varandra när till exempel en bil kör 
fast eller om det skulle ske en olycka. 

Amerikanskt förband
En patrull besöker idag gränspolisen vid gränsen 
mot Azerbadjan och en annan följer den georgis-
ka arméns övningsverksamhet, vilket är en del 
av EUMMs mandat att bidra till transparens och 
förtroende mellan parterna.  Just denna vecka 
är det lite extra intressant eftersom det är första 
gången som ett amerikansk mekaniserat förband 
är på plats med all utrustning och samövar med 
de georgiska soldaterna. 

En annan patrull ska ta sig till en av bergstop-
parna längs med den administrativa skiljelinjen, 
ABL, till Sydossetien för att följa de ryska sol-
daternas verksamhet i området och se hur be-
folkningen i bergsbyarna har det. Området som 
ligger på flera tusen meters höjd uppe i Kauka-
susbergen är otillgängligt och sista biten upp till 
toppen får man gå till fots i snön. 

Den sista patrullen besöker ett av de stora flyk-
tingläger som etablerades efter kriget 2008 när 
stora delar av den etniskt georgiska befolkningen 
lämnade Sydossetien. Patrullen träffar intern-
flyktingarna samt olika NGO:er som hjälper dem. 
Att följa vad som sker längs med ABL:en och hur 
civilbefolkningen påverkas av konflikten är även 
det en del av EUMM:s mandat.

Mixad styrka
Under tiden patrullerna är ute jobbar Mika med 
att följa upp och planera kommande verksam-
het. Det är även en hel del personaladministra-
tion och praktiska frågor som behöver hanteras. 
Mycket av jobbet påminner om de militärob-
servatörsmissioner som Mika har gjort tidigare, 
men den stora skillnaden är att EUMM har en 
mix av poliser, militärer och civil personal och 
att man är under civil ledning. Denna blandning 
av kompetenser och erfarenheter är missionens 
styrka. Nästan alla EU:s medlemsstater är repre-
senterade i EUMM och sammanlagt är det drygt 
30 svenskar, varav huvuddelen är sekonderade 
av FBA, MSB eller polisen.

Efterhand som patrullerna återvänder samman-
ställs kontorets dagsrapport som Mika granskar 
och godkänner innan den skickas till missions-
högkvarteret i Tbilisi. Arbetstiden är formellt till 
klockan 17.00 men som många andra dagar tog 
det lite längre tid innan allt var klart. På kvällen 
har Mika stämt träff med en tidigare missions-
kamrat från Kosovo som är på semester med sin 
familj i Georgien. Det blir ett trevligt återseende 
och middag på restaurang i Tbilisi innan det är 
dags att åka tillbaka till huset i Mtskheta för någ-
ra timmars sömn innan nästa arbetsdag tar vid.

Per Lunqe

En helt vanlig dag i Georgien

Patrullerna rör sig i bergig terräng.

Mika Sörensen jobbar för EUMM i Georgien.

Följ en vanlig dag med Mika Sörensen på 
uppdrag som monitor för EUMM i Georgien. 
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Medlem
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, 703 61 Örebro
Tel 08 - 25 50 30

Medlemsregister och adressändringar
kansliet@sverigesveteranforbund.se
Tel 08 - 25 50 30

Varje medlem har en egen inloggning på vår 
hemsida där det går att administrera sitt med-
lemsskap och sina kontaktuppgifter.
Kontakta oss om du behöver inloggnings-
uppgifterna på nytt.

Medlemsavgift
200 kr/1 år, 900 kr/5 år, 1800 kr/10 år

Kansli
Anders Ramnerup
Generalsekreterare
070 - 879 90 87
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se

Johnny Jensen 
Ekonomi- och verksamhetsansvarig
070 - 879 90 89
johnny.jensen@sverigesveteranforbundet.se

Per Lennartsson
Information och marknadsföring
070 - 879 90 86
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

Björn Eggeblad
Kamratstöd
070 - 879 90 85
bjorn.eggeblad@sverigesveteranforbund.se

Lottie Nordström
Kansli och medlemsregister
070 - 879 90 83
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Styrelsen
Lennart Bengtsson
Förbundsordförande
Tel. 072- 20 40 196
lennart.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Jerker Westdahl
Vice förbundsordförande
jerker.westdahl@fredsbaskrarna.se 

Ledamöter
Ylva Ehrlin
ylva.ehrlin@fredsbaskrarna.se

Tor Cavalli-Björkman
tor.cavalli-bjorkman@fredsbaskrarna.se

Rikard Bengtsson
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Mika Sörensen
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

Suppleanter
Daniel Sandberg
daniel.sandberg@fredsbaskrarna.se

Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se

Kamratstödstelefon

Direkt berörd eller anhörig är alltid 
välkommen att kontakta någon av våra 
kamratstödjare.

020 - 666 333

"Nu börjar vi jobba efter det
som kongressen beslutade"
Vill inleda med att tacka alla de 
som deltog på förbundets för-
sta kongress. Det var en mycket 
angenäm och trevlig helg i Var-
berg. Nu ska vi börja jobba efter 
det som kongressen beslutade. 
Det blev några stadgeändringar 
som blev direkt justerade. Kon-
gressen tog också beslut om en 
förbundsplan som ska gälla för 
de kommande tre åren. I den 
framgår bland annat att det 
ska satsas på rekrytering. Det 
är ett arbete som vi alla måste 
hjälpas åt med. Alla känner vi 
någon som är veteran och inte 
medlem, få med dem i gemen-
skapen. 

Nu väntar en sommar med 
mycket aktiviteter på program-
met. Vi har precis avslutat Ve-
terandagen på Djurgården och 
det har varit högtidhållande av 
den på andra platser i landet. I 
Östersund har de fått ett eget 
Veteranmonument som blev 
avtäckt och vi hoppas att fler 
kommuner följer deras exem-
pel. 

De aktiviteter som kommer 
att ske i sommar är väl kända. 
Det första som händer är att vi 
besöker Tony och Ralle i Halm-
stad. Förbundet kan även 
detta år stödja dem med 
hjälp av de pengar vi 
får från Försvarsmak-
ten. Jag hoppas att så 
många som möjligt kan 
komma till Halmstad.  
Efter Halmstad så 
drar Veteranmarschen 
igång som börjar i Öre-
bro i samband med att 
staden fyller 750 år. 
Marschen avslutas i 
Stockholm på slottet. 

Vi ses någonstans i som-
mar och glöm inte att vär-
va några nya medlemmar.

Ha en skön sommar!

Anders Ramnerup
Generalsekreterare SVF
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NY ADRESS

Händelsekalender 2015
När Vad  Var

28 juni – 4 juli Almedalen  Visby

9 – 12 juli  Veteranträffen ÖS 22   Halmstad

28 juni – 3 juli Almedalsveckan   Gotland

9 – 12 juli ÖS22  Halmstad

11 juli Veteranmarschen  Halmstad

25 juli Veteranmarschen  Sunne

27 juli – 1 augusti Pride-festivalen  Stockholm 

28 juli – 1 augusti Lilla Veteranmarschen   Örebro

14 – 22 augusti Veteranmarschen 2015  Örebro – Stockholm

22 – 23 augusti Z-bataljonens höstträff  Östersund

11 – 13 september Nordic Veteran Golf Trophy   Gotland
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Ny styrelse i Sveriges 
Veteranförbund

Nordic Veterans 
Golf Tournament

Nordic Veterans Golf Tournament 
(NVGT) 2015 kommer att spelas på 
Gumbalde Golfklubb 11-13 september 
och tävlingen avgörs lördagen den 12 
september. Spelformen är singel slag-
golf. 

Har du frågor kontakta Peter Enström på 
e-post enstrom@telia.com eller telefon 
070 218 58 06.

Läs mer på 
http://enstrom1001.wix.com/nvgt

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
har valt en ny förbundsstyrelse. Det skedde 
på förbundskongressen i helgen på Rosen-
fredsskolan i Varberg, samma plats som för 
100 år sedan blev första grogrunden till Na-
tionernas Förbund och FN. 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna är 
ett nationellt förbund som samlar Sveriges 
alla civila och militära veteraner. På kongres-
sen på historiskt viktiga Rosenfredsskolan 
valdes en ny styrelse för att leda arbetet med 
att värna Sveriges alla veteraner och ge dem 
den erkänsla och respekt som de förtjänar ef-
ter sin insats.

Lennart Bengtsson ny ordförande
Bland de fem personer som nyvaldes till för-
bundsstyrelsen finns den nye ordföranden 
Lennart Bengtsson från Norrtälje och den nye 
vice ordföranden Jerker Westdahl från Im-
meln. I sitt första anförande som ordförande 
pratade Lennart Bengtsson om sitt engage-
mang för att veteraners kompetens kommer 
till användning även efter utlandsinsatsen.

– Vi måste synliggöra veteraners potential på 
arbetsmarknaden.  Jag tänker inte specifikt 
på militära kompetenser utan förmågor och 
egenskaper som  lojalitet, disciplin, ansvar-
skännande och initiativkraft.  Egenskaper 
som fortfarande efterfrågas även i den civila 
världen men som kanske inte alltid finns där 
ute i den utsträckning som önskas., säger 
Lennart Bengtsson, nytillträdd ordförande i 
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

Ute i landet 

Deltagande i 
Stockholm Pride
För första gången deltar Fredsbaskrarna 
Stockholm i Stockholm Pride den 27 juli 
till 1 augusti på Östermalms IP. Deltagan-
de sker med ett informationstält i Pride 
Park och den 1 augusti i Pride Parade. 
Paraden startar kl 13:00 på Mariatorget 
och går i mål ca 15:00 på Östermalms IP. 
Sträckan är ca 4,5 km lång. 
Kontakta stockholm@fredsbaskrarna.se 
om du vill vara med och arbeta i vårt tält 
eller gå med i paraden.
Läs mer på www.stockholmpride.org 

Försvarsmaktens 
Veterankort
 
Är du militär veteran?
Ansök om Försvarsmaktens 
Veterankort på www.veterankort.se

Presentation av nya styrelsen

Lennart Bengtsson, nytillträdd 
förbundsordförande i Sveriges 
Veteranförbund Fredsbaskrarna.
Foto: Therése Särnbäck

Förbundsordförande, Lennart Bengtsson, 62 år 
Brigadgeneral (PA) från Norrtälje, gift och två vuxna 
barn. Tidigare chef Swedint. Utlandsmissioner i Kosovo. 
Han har dessutom efter tiden på Swedint bl a arbetat på 
Utrikesdepartementet. 
 
Vice Förbundsordförande, Jerker Westdahl, 59 år
Överstelöjtnant i reserven från Skåne. Han har gjort 
utlandstjänst både på Cypern och i Afghanistan. Fd 
ordförande i Fredsbaskrarna Skåne.
 
Ledamot. Ylva Ehrin, 56 år
Polis från Stockholm som har varit utsänd i flera länder 
och gjort mycket uppskattade insatser, bl a i Kosovo 
(EULEX). För närvarande arbetar hon en stor del med 
internationellt arbete i Colombia. 
 
Ledamot. Mika Sörensen, 51 år
Från Tranås, gift samt har två vuxna barn. Arbetar med 
internationella fredsinsatser på Folke Bernadotteaka-
demin. Har gjort ett stort antal internationella civila och 
militära insatser och är för närvarande utsänd till EUMM 
Georgien. Tidigare styrelseledamot.
 
Ledamot, Rikard Bengtsson, 44 år
Stockholmsbo med fru och två barn. Överstelöjtnant 
och arbetar på Livgardet. Gjort utlandstjänst vid JK04 
och KS20 och tidigare styrelseledamot sedan flera år. 
 

Ledamot, Tor Cavalli-Björkman, 57 år
Har två vuxna barn, var chef för FM Överlevnadskola 
under 9 år. Tjänstgör idag vid Force Headquarter för 
NBG 15. Har gjort flera insatser. Medlem i Blue Berets 
MC.
 
Ersättare, Daniel Sandberg, 48 år
Från Skövde med tidigare erfarenhet från på FM:s 
Veteranenhet och har där varit mycket drivande för 
veteraner, bl a i samband med Veterandagen. 
Flertalet missioner under lång tid.
 
Ersättare, Johan Sundin, 45 år
Från Varberg. Har gjort insats: JK08 (Zagreb), DB04 
(Doboj), DB12 (Sarajevo) samt FS04 (Kabul). Tidigare 
suppleant i styrelsen. 
 
Lekmannarevisor, Claes Anell, 75 år
Från Norrköping. Tidigare arbetat på Swedint. 
Ett flertal missioner. Tidigare revisor i SVF.

Lekamnnarevisor, Lars Andersson, 57 år
Från Höör. Missioner bl a Libanon och Cypern. 
Tidigare revisorssuppleant.

Ersättare, Monica Larsson, 45 år
Från Stockholm. Arbetar på FM Veteranenhet. 
Har tidigare arbetat på Swedint och även gjort utlands-
mission bl a i Tchad.
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Efterlysning av
krigsdagbok
Under vårt arbete med att dokumentera 
den första svenska FN-bat, saknas krigs-
dagbok från det andra kompaniet. 
Om någon har en kopia, sänd den vän-
ligen till:

Krigsarkivet
arkivarie Ingrid Karlsson
115 88 Stockholm

Olle Brennius, G1

Föreläsning av Pierre Schori
hos FB Norrköping 

Vid vårens sista veteranträff den 23 april kom 
55 veteraner (rekord) för att lyssna på Pierre 
Schori som hade vänligheten att trots sitt digra 
program göra ett besök hos oss. Kvällen började 
som brukligt med besök i den välfyllda baren för 
att inhandla lämplig dryck och en stunds mingel 
innan vi intog en god måltid med kycklingsnitsel, 
potatisgratäng och sallad. Alla lät sig väl smaka. 

Vår ordförande Janne Frisk hälsade Pierre Schori 
samt några nya veteraner mycket välkomna till 
vår förening. Så följde kvällens höjdpunkt med 
föreläsning av Pierre Schori. Han är född i Norr-
köping men familjen flyttade innan han var ett 
år till Malmö där han har haft sin uppväxt. Han 
har en fantastisk bakgrund som politiker och 
diplomat både i Sverige och utomlands fram-
förallt inom FN. Han har skrivit ett stort antal 
böcker. I kvällens förläsning utgick han från sin 
bok ”Minnet och elden” som är en politisk memo-
ar från hans uppdrag med samtida synpunkter. 
Han berättade episoder från samtal med många 
av världens ledare bl a Arafat, Peres, dialog med 
PLO och Hamas om konflikten i Mellanöstern vil-
ken engagerat honom mycket. En framgångsfak-
tor är alltid att tala med fienden i en konflikt. År 
2000-2004 var han FN-ambassadör i New York 
och fick uppleva 11 september 2001 och starten 
av USA:s krig mot terrorismen samt invasionen 
av Irak vilken var en stor motgång för FN. Han 
fick uppleva svårigheterna som finns inom FN att 
få igenom förslag då de fem stora kan utnyttja sin 
vetorätt och stoppa förslag som inte passar deras 

intressen. Det fick han själv erfara när han var fö-
reslagen som FN:s sändebud i Kosovo men USA 
lade in sitt veto. Ett förslag finns att ett veto ska 
innehålla en motivering, men om det kommer att 
bidra till en förändring är ovisst. År 2005 fick han 
uppdrag att bli FN:s sändebud i Elfenbenskusten 
och den konflikt som pågick där. Det var en svår 
uppgift då FN:s mandat för uppdraget var otyd-
ligt och tolkades på olika sätt av parterna samt 
att resurserna för insatsen var otillräckliga. Han 
anser dock att vid konflikter ska FN-insatser pri-
oriteras före Nato eller EU. 

Under våren har regeringen utnämnt Pierre 
Schori till hedersordförande i FN. Han visste inte 
nu exakt vad uppdraget innebar, men regering-
ens ambition är att Sverige ska väljas in i FN:s 
Säkerhetsråd 2017. 

Pierre har även varit ordförande i Svenska ju-
doförbundet och har svart bälte. Vår vice ordfö-
rande Rolf K Johansson har också svart bälte och 
de har gått flera matcher mot varandra. Men det 
blev ingen match mellan dem denna kväll. 

Samtliga tyckte det var en mycket intressant och 
givande kväll och Pierre avtackades med en varm 
applåd och Janne överlämnade en vacker blom-
bukett. 

Nils-Ove Johansson, 
SVF Fredsbaskrarna Norrköping

Boka ÖS 2015
den 9-12 juli
 
Läs mer på www.veterantraffen.se

Pierre Schori föreläste på veteranträffen hos Fredsbaskrarna i Norrköping.

Z-bataljonens
höstträff
 
Boka in 22-23 augusti för Z-bataljonens 
höstträff. Vi träffas på Skytte C för att 
umgås och äta en bit mat.
Kostnad – kommer att bli låg.
Möjlighet till övernattning finns.
Håll utkik på hemsidan och Facebook för 
ytterligare information och anmälan.

Styrelsen, Z-bataljonen

Stort tack till 
Lave och Emma!
Stort tack till Lave Lavesson och Emma 
Wiik, för det arbete som skapade våran 
10-årsåterträff.

Hälsar,
Veteranerna från LA02
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Veteranmonument invigt i Östersund

Ett nytt monument invigdes i Östersund den 30 maj. 
En minnessten över de jämtar som har deltagit i utlandstjänst 
och de som avlidit på sin post.

En stor sten har rests mellan Frösöbron och badhusparken. Initiativet 
kommer från ett medborgarförslag skrivet av veteranen och reservofficeren 
Magnus Kardin. Norrbottens regemente, I 19, har bekostat stenen och Öst-
ersunds kommun fixade transporten och uppsättningen.
– Många av oss har inte upplevt så hemska saker, men det kan ändå vara bra 
att ha en plats att gå till. Många människor från Jämtland har ju varit ute på 
utlandstjänst, säger Magnus Kardin.

Vid den välbesökta invigningsceremonin uppmärksammades de personer 
som avlidit utomlands. Något som landshövdingen Jöran Hägglund tog upp 
i sitt tal.

– Över 100 000 svenskar har varit på utlandsuppdrag och vi tänker särskilt 
på de som skadats eller mist sitt liv, och deras anhöriga.
Uppdrag som fortsatt är aktuella.

– Dessvärre blir behoven allt större. Därför blir inte monumentet bara en 
minnessten. Det blir också en påminnelse för de som åker ut i dag. Vi i Sve-
rige ska fortsatt vara en part som ställer upp.
Stenen placerades i badhusparken för att det inte bara är militärer som är 
tänkta att minneshållas – utan alla yrkesgrupper som har varit utomlands 
i statens tjänst.

Fredrik Westberg, Mittmedia

Invigning av Veteranmonumentet i Badhusparken, Östersund efter initiativ av Magnus Kardin.
Foto: Z-bataljonen

Det var en lite blåsig men solig kväll 
i Oljehamnen vid Naturens hus. Inte 
så många kunde komma men vi hade 
besök av fyra nya medlemmar.  Dels 
var det två stycken stödmedlemmar, 
men sedan anmälde sig Herr Grä-
sand och herr Skrattmås till sällska-
pet. En mycket trevlig kväll i vänners 
gemenskap. 
Vi syns till hösten! 

Se meddelande på vår hemsida, 
Fredsbaskrarna Örebro. Alla är väl-
komna till hösten. 

Glöm inte ÖS i Halmstad samt  
Veteranmarschen som i år startar 
från Örebro Slott.

Stefan Andersson, ordf. Örebro

Avslutningsfest med korvgrillning i Örebro

Fyra nya stödmedlemmar varav en gräsand och en skrattmås deltog på korvgrillningen.
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Årsmöte i 
FB Dalarna
Den 8 mars hade FB Dalarna årsmöte. 
Kontakta ordförande Staffan för mer 
information eller om du önskar bli 
medlem.

Ordförande:
Staffan Trossholmen 023-34397
s_trossholmen@spray.se

Grattis Tiselius
F.d översten av första graden, Carl-Gus-
taf Tiselius, fyllde 95 år den 6 april. Han 
tjänstgjorde som kompanichef i den för-
sta svenska FN-Bat i Egypten 1956-57. 
Dåvarande majoren Carl-Gustaf Tiseli-
us kompani (1. komp) fanns hela tiden i 
frontlinjen bland UNEF:s fredbevarande 
styrkor. Dessa hade som uppgift att säkra 
och övervaka att fientligheterna inställdes 
och att de brittiska, franska och israeliska 
trupperna lämnade egyptiskt territorium.

Det väckte stor uppmärksamhet 1957 
när major Tiselius organiserade kamel-
transporter av förnödenheter till en av-
sides postering i norra Sinaiöknen. Dit 
ledde inga bilvägar. Drygt 14 dagar pågick 
dessa transporter dagligen. Major Tiselius 
red själv kamel för att inspektera sin pos-
tering. Det var första gången som svens-
ka militärer red kamel i tjänst!

Hälsar
Olle Brennius, G1

ÅTGÄRDAS

Ny förening på 
gång i Sörmland
Ny förening under bildning i Sörmland.

Kontaktperson:
Bengt-Göran (BG) Björklund, 
tel: 070-221 25 73, 
e-post: bg@siliti.se

Även i år finns det möjliget att åka buss till 
ÖS 2015 med Z-Bataljonen i samarbete 
med Fredsbaskrarna. 

Avresa kommer att ske 
från Östersund kl 05.00 torsdag 9 juli och 
hemresa söndag 12 juli kl 09.00. 

Resväg kommer att bli Sveg, Mora, 
Kristinehamn, Mariestad.

Finns det platser kvar i bussen så kommer 
det att finnas möjlighet att kliva på efter vägen. 

Vill du hänga med eller har frågor maila till 
anna@zbataljonen.se eller kontakta 
Lave, telefon 070-2980493

ÖS 2015 närmar sig 
– boka bussplats nu!

Läs mer på www.veterantraffen.se

NY HEMSIDA

Missa inte chansen att hänga
 

med på sommarens händelse
!

Värva medlemmar!
www.svfmedlem.se
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Vi lämnar en lyckad höst under 2014 med månat-
liga träffar och där vi även firade vårt tioårsjubi-
leum som förening. Detta kalas firade vi på Res-
taurang Taste of Beirut, med alltid lika fantastisk 
mat, i Jönköping en lördagskväll i november och 
ett 50-tal medlemmar deltog. Sveriges Veteran-
förbund och Kongoveteranerna var inbjudna och 
deltog med representanter. Tillbakablickar gjor-
des ända från tiden av tidigt 1980-tal till nutid av 
f.d. styrelsemedlemmar och diplom utdelades till 
personer som gjort en extra god insats för fören-
ingen. Nu satsar vi på tio år till innan nästa jubi-
leumsfest.

Träffplatsen i Eksjö utvecklades med bl.a. höjd-
punkter som när Överste Ulf Henricsson berätta-
de om BA01 en septemberkväll. Närmare ett 80-
tal hade kommit till Stadshotellet i Eksjö denna 
kväll för att lyssna på hans fängslande historia. 
Joakim Bom besökte oss även en månadsträff 
och berättade om att leva med den PTSD han 
drabbades av på tidiga Bosnienbataljoner, en 
tankeställare för oss alla.

Under våren har vi haft månadsträffar både i 
Jönköping och Eksjö med oftast föreläsare. Exv. 
var Stig Pettersson från Gränna i Jönköping och 
berättade om sina 22 missioner som främst polis 
ute i världen. Han gjorde sin första bataljon som 
skyttesoldat i Kongo och avslutade på Östtimor 
nästan 40 år senare. Anders Lindgren, fältpräst i 
Libanon och Saudiarabien, besökte oss även han 
med ett intressant föredrag.

I Eksjö besökte chefen för Mali00 Carl-Axel 
Blomdahl och stabschefen Rikard Öster oss i 
april och berättade om insatsen i Mali och upp-
byggnaden av den camp som ska användas för 
kommande styrkor i Mali. Det var en intressant, 
nästan overklig, story om umbärandet om en 
”noll-etta” i den afrikanska öknen. De har lovat 
att komma till Jönköping i höst så ni som missa-
de detta får då en chans igen. Kongoveteranernas 
ordförande Karl-Olof Fransson gjorde även han 
ett besök i Eksjö och berättade om sin tid i Kongo 
i början av 1960-talet.

Vi gör även framsteg i Skillingaryd med lokaler, 
samarbete med Miliseum och de övriga muse-
eaktiviteterna. Här är det Janne, Rolle, Hasse och 
Douglas som håller i taktpinnen.

Till hösten kör vi igen med månadsträffar där fle-
ra föredragshållare redan är bokade, se hemsidan 
för ytterligare information. Vi har bl.a. en riktigt 
bra föreläsare uppbokad till FN-dagen den 24:e 
oktober i Jönköping, missa inte det. Men innan 
dess har vi varit på Veterandagen i Stockholm, 
besökt ÖS i Halmstad samt några av oss kanske 
har deltagit i Veteranmarschen.

Mats Ruderfors, ordförande

Jönköping blickar bakåt och ser framåt

Stig Pettersson.
Foto: Privat

Föreläsning från Normandie
Torsdagen den 2 april fick vi besök av Henrik 
Martikainen Fsj  (Bor nu i Linköping). Han hade 
med ett större sällskap från bl.a Sverige varit nere 
i Normandie och hoppat fallskärm på den Stora 
dagen. De var ungefär runt omkring 60 st som 
representerade Sverige. Det var en mycket trev-
lig och intressant föreläsning som framfördes på 
ett professionellt sätt. Den yngsta deltagaren var 
1 år och den äldsta... nja vi blir ju aldrig gamla så 
det hoppar vi. Kvällen avslutades med lite plock 
från ett påskbord. Det är inte helt omöjligt att vi 
ordnar en repris av denna föreläsning till hösten.

Hälsning från Örebro
Pilkastningstävling
Torsdagen den 7 maj gick tävlingen i pilkastning 
av stapel i vår lokal. Tävlingens deltagare bestod 
av en skara på 8-9 personer. Det var en hård och 
vass fajt som till slut vaskade fram två finalister. 
Lars och Peder vässade sina spetsar och kastade 
pilarna med precision och gjorde matchen till 
ett spännande och roligt avslut på denna kväll. 
Vinnare blev Lars (i blårutig skjorta) och vi säger 
Grattis till dig. Som tilltugg denna kväll avnjöts 
kokt korv och bröd. Dock inte Bullens pilsner-
korv. Tack till alla deltagare och vi ser fram emot 
nästa träff.
 
Nästa träff: Oljehamnen 4 juni kl 18.30, där vi 
kommer att grilla korv om vädret tillåter detta. 
Annars syns vi i lokalen på Fredsgatan.

Stefan, ordförande, Örebro
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Vid en träff på The Bishops Arms på Järn-
torget i Göteborg, en onsdagskväll i slutet 
av 2014 kläcktes idén om att starta upp 
en lokalförening till Sveriges Veteran-
förbund fredsbaskrarna. Veteraner i och 
runt Göteborg hade då träffats på nämnda 
pub sedan oktober 2013, efter att Göte-
borg varit utan träffplats under några år. 

Tankar om att försöka lyfta veteranverksamheten 
i Göteborg till nästa steg fanns och nu vill vi göra 
det i organiserad form. Så den 21 februari träffa-
des ett antal intresserade veteraner till ett konsti-
tuerande möte på Lindholmen i Göteborg. Beslut 
togs om att vi skulle starta föreningen Freds-
baskrarna Västkust, den 4 mars höll vi det första 
styrelsemötet. Uppsamlingsområdet är tänkt att 
vara från Bohuslän i norr ner till Halland i söder. 
Självklart välkomnar vi alla veteraner oavsett he-
mort.  

Fredsbaskrarna Västkust anordnar ”Träffplats 
Göteborg” på The Bishops Arms första onsdagen 
i månaden. Vill du vara med och utveckla lokal-
föreningen så är du mer än välkommen att höra 
av dig till någon av oss, eller dyka upp på våra 
träffar. Vi vill även uppmana alla som vill tillhö-
ra lokalföreningen Fredsbaskrarna Västkust att 
gå in på förbundets hemsida och via sektionen 
medlemsuppgifter knyta sig till Fredsbaskrarna 
Västkust. Genom att koppla ditt medlemskap 
i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna till 

Fredsbaskrarna Västkust så överförs en del av 
medlemsavgiften till lokalföreningen vilket ökar 
våra möjligheter att ordna lokala aktiviteter och 
föreläsningar.

Här följer en presentation av styrelsen: 
Martin är vår valda ordförande. Han är 32 år 
ung, jobbar som elektriker på ett företag i Göte-
borg och är även anställd på FörmedC som GS-
S/T elektriker på 1.sjukhuskompaniet. Han är 
även väldigt fotbollsintresserad då han är tränare 
i IFK Göteborgakademin där han tränar killar 
och tjejer i fotbollskolan. Martin har gjort tre 
missioner; KS13, KS14, ME02. 
Fredrik Edén, vår vice ordförande, är 42 och 
är från Karlskrona. Fredrik jobbar som aneste-
sisjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset. Han 
har gjort KS14 i Kosovo. TD01 i Tchad som sjuk-
sköterska på sjuktransport samt FS18 och FS20 
som narkossköterska.  
Näst i ledet är vår kassör Mikael Bodell som 
bor i Jonsered utanför Göteborg. Han har gjort 
FN-tjänst på Cypern (83C) och Libanon (91L, 
92L). Vår informatör, Andreas Andersson, 
bor i Olofstorp och jobbar till vardags som kon-
sult med  projektplanering. För tillfället ute i 
Arendal på Götaverken. Andreas är aktiv hem-
värnsman och har gjort KS05 som Amröjare.  
Nick Johnzon, föreningens tredje Jämtläning 
är träffplatsansvarig i föreningen. Alltså den som 
ser till att borden är bokade och personalen är 
på sitt bästa humör på Bishops Arms, Järntor-

get. Sen ser han till att tjata på er medlemmar 
om att komma och hålla honom sällskap där kl. 
18.00, den första onsdagen varje månad. Det är 
ju så tråkigt att sitta ensam. När han inte njuter 
av Ert trevliga sällskap, kör han buss på Keolis i 
Mölndal. I övrigt är han en 48-årig som älskar att 
tjöta om allt mellan himmel och jord. Nick har 
kört buss i missionen. Bland annat på Bussgrp, 
Tpt-Coy, Naqoura Libanon 1990, på L104 
I föreningen har vi även en kamratstödjare vid 
namn Jan Persson Cooper.  Jan har varit C 
Polgrp på L106 och har även deltagit i ”mission-
er” för MSB. 
Anna Hjärne är vår sekreterare. Anna är an-
ställd av MSB med en bakgrund inom Folke Ber-
nadotteakademin. För tillfället är hon i Afrika på 
ett uppdrag genom FN.

I föreningen Fredsbaskrarna Västkust välkomnar 
vi alla som på ett eller annat sätt har deltagit och 
verkat för fred och humanitära insatser. Så väl 
militärt som civilt. 

Väl mött på någon av våra träffar i 
framtiden! 

Föreningen har en grupp på Facebook
www.facebook.com/groups/vastkust 

Göteborg startar träffplats 
– läs historien och möt människorna bakom
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Efterlysning!
Dear United Nations Veterans,

I am Erricos Antontiou from Cyprus. I am look-
ing for the gentleman in the photo whose name 
is Hans Erricson (according to those who told 
my mother). His mother has lived in Stockholm. 
He served in Cyprus as a U.N soldier in 1964 
(was 34 years old).

There is a great possibility that I am related to 
him and would very much like to contact him.

Please, if you know him or know where to 
find him contact the Fredbaskern publis-
her at redaktion@fredsbaskrarna.se 

With respect!
Erricos Antoniou

Kamrathjälpen är i behov 
av bidrag från personer 
som du – för att kunna 

stödja veteraner och 
deras anhöriga.

Sätt in ditt bidrag på PG
444 08 91-2

Läs mer om 
Kamrathjälpen på sid 15.

Tack för att du bryr dig!

Känner du igen mannen på bilden?

Han heter Hans Eriksson och tjänstgjorde på 
Cypern 1964.

Kontakta redaktion@fredsbaskrarna.se
om du har information som kan hjälpa vår läsare 
Erricos att komma i kontakt med mannen.

Gula Bandet
– stöd veteraner och deras anhöriga

Köp Gula Bandet-prylar

22. T-shirt 160:- 

24.  Pin  25:-

34.  Tygmärke, runt 30:-

35.  Klisterdekal, stor  25:-

36.  Klisterdekal, liten  20:-

42.  Broderat tygm. siluett  50:-

43.  Broderat tygm. kardborre  60:-

46.  Träningsflaska  70:-

49.  Tablettask i plåt, mint 25:-

Läs mer om hur du beställer i Profilbutiken på sid 33

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna marknadsför 
och säljer Gula Bandet till förmån för Sveriges veteraner 
och svensk personal i utlandstjänst. 

Överskottet kommer veteranerna och deras anhöriga 
till del genom Kamrathjälpen.
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Ett porträtt av Jonas Waern

Medströms Bokförlag i samarbete med 
forskningsprojektet  ”Försvaret och det 
kalla kriget” har utgivit boken Militära 
Ledare under kalla kriget. I boken por-
trätteras nitton ledare i Försvarsmakten. 
En av dem är överste Jonas Waern, som 
tjänstgjorde i FN-missionerna i Kongo och 
på Cypern i början på 1960-talet. Hans 
porträtt tecknas av Jarl Lundgren, som 
innehaft ett tiotal internationella FN-upp-
drag bland annat i Kongo och på Cypern 
där han tidvis tjänstgjorde som Waerns 
adjutant och stridsledningsofficer. 

Jarl Lundgren beskriver kort Jonas Waerns CV: 
Waern har anor från herresätet Baldersnäs i 
Dalsland. Efter gymnasiet studerade han språk 
och juridik vid Uppsala universitet. På grund 
av hoten mot Sverige under Andra värdskriget 
avbröt han sin akademiska karriär och sadlade 
om till officer.  Efter reservofficerutbildning-
en blev han utnämnd till fänrik 1941 vid Kungl. 
Värmlands regemente. Sedan följde tjänstgöring 
i Neutralitetsvakten, som chef för en jägarplu-
ton vid norska gränsen. Waern fick rykte om sig 
att vara en god soldatutbildare med en naturlig 
pondus och ett stort intresse för att ha nära och 
mänsklig kontakt med soldaterna. Under denna 
tid övervägde Waern att anmäla sig till Svenska 
Frivilligkåren i Finland, men han avstod därför 
att ”jag ännu inte var vuxen att leda unga svenska 
män i krig." Ett beslut som säger mycket om Wa-
erns helgjutna personlighet och den respekt han 
hade för sin uppgift som officer.

Efter beredskapen genomgick Waern Krigs-
högskolans stabskurs. År 1952 genomgick han 
en kurs vid brittiska Infantry  School. Han ver-
kade sedan i flera år på olika tjänster vid In-
fanteriskjutskolan i Rosersberg. Och sedan var 
Jonas Waern redo att axla det yttersta ansvaret 
som officer i utlandstjänst. Här ett citat ur ett 
brev han skrev sent i livet till en kongoveteran:  

"efter sju år som lärare på den svenska strids-
skolan // kände jag mig äntligen kallad för 
stridsuppgifter. //  Jag beundrade Dag Ham-
marskjöld och längtade efter att hjälpa afrika-
nerna till en självständig tillvaro. Kallelsen var 
så stor att jag lämnade hustru och fyra barn åt 
sitt öde och som ensam sökande, anmälde jag 
mig till tjänstgöring i Kongo. Jag ångrar inte en 
minut att jag följde min kallelse.”

Jarl Lundgren ger i fortsättningen en ingående 
skildring av Jonas Waerns personlighet och hans 
gärning som bataljonschef i Kongo och på Cy-
pern. Det är en mycket intressant läsning – sär-
skilt för oss Kongoveteraner i tolvan och fjorton 
som hamnade i strid i Kongo. Vi visste ju vem 
Jonas var genom elddopet i Albert Park i E-ville 
i september 1961 och genom incidenten i KP-bi-
len den 9 dec 1961, då Waern avlöste den dödligt 
sårade kulspruteskytten Sven Ivar Nilsson. Jonas 
Waern visade vid dessa tillfällen sin ledarstil. 
Han uppträdde sansat och gav klara order fastän 
han var långt framme i stridslinjen där riskerna 
var stora. En rese mitt ibland oss, som var ange-
lägen om att såväl de sårade som stridande fick 
uppmuntran och vård. Men vi kände inte då till 
alla de övriga egenskaper i Waerns karaktär, som 
gjorde att Kongoinsatsen för oss slutade på ett 
acceptabelt sätt.

I artikeln framhålls Waerns svårigheter i början 
av uppdraget i Kongo vilket berodde på många 
spretande viljor bland Dag Hammarskjölds poli-
tiska medarbetare. Waern, som i Kongo även ut-
nämndes till brigadchef varigenom svenska och 
irländska trupper ställdes under hans befäl, hade 
att efter bästa förmåga tolka och följa en otydlig 
politisk ledning. Ibland var uppdragen omöjliga 
och då hade Jonas Waern kraften att protestera. 
Han räddades av sin fingertoppskänsla i att hitta 
lösningar i oklara situationer och i rätt ögonblick. 
”Han stångade sig inte blodig genom våldsan-
vändning när utsikter till framgång var små utan 
ansåg att fredsfrämjande uppdrag alltid är mera 
politiska än militära.” Ett exempel på detta är 
Operation Rumpunch, som innebar att arrestera 
och sända hem de legoknektar, som tjänstgjorde 
som officerare i Katangas gendarmeri och som 
resulterade i att 273 vita officerare sändes tillbaka 
till Europa. Jonas Waern ledde operationen från 
början till slut och visade under processens gång 
stor flexibilitet. Han drog in FN-bevakningen i 
rätt ögonblick och tog emot Katangas president 
Moise Tshombe för att förhandla på diplomatisk 
nivå för att lösa krisen.

Jonas Waern hade säkert före uppdraget i Kon-
go frågat sig själv hur han skulle reagera i strid. 
Svaret på detta fick han vid elddopet i Albert park 
den 13 september 1961. Säkert hade han även 
undrat över hur de svenska soldaterna från värn-
pliktsarmén skulle reagera under strid. Frågan 
har nog ställts av många svenska officerare mot 
den bakgrunden att inga svenska soldater hade 
krigat mot en väl rustad och organiserad armé på 

över 150 år. Fienden hade ju enbart utgjorts av 
pappersfigurer uppställda på militära övnings-
fält belägna en bit bortom kaserngrindarna. Före 
operationen sade de irländska officerarna rent 
ut att om det skulle bli strid skulle svenskarna 
springa vid första skottet. I Albert Park var Wa-
ern 10 meter från det granatnedslag som dödade 
major Gerhard Gallon. Av tryckvågen tappade 
Waern andan och det tog några sekunder innan 
han kom till sans och handling. Han iakttog då 
att de irländska soldaterna tycktes lämna sina 
ställningar. Waern skrek ut en varning till irlän-
darna, som fick dem att gå i skydd i sina ställ-
ningar. Därefter kastade han ett öga mot den 
svenska sektorn för att få en uppfattning om läget 
där. Han konstaterade att de svenska soldaterna 
låg lugnt kvar och bevakade sina eldområden och 
visade stor elddisciplin. Waern kände stor tack-
samhet i det ögonblicket. Han konstaterade att 
hans svenska mannar var goda soldater. Under 
de fortsatta striderna i Kongo fick Waern upple-
va de svenska soldaternas effektivitet exempelvis 
vid anfallet och intagandet av gendarmerifästet 
Camp Massart. Det yttersta beviset på värnplikt-
sarméns  förmåga att klara svåra och oväntade 
uppgifter fick han i balubalägret. Ett svenskt 
kompani, som innehöll dugliga yrkesmän och 
hantverkare, klarade att förse 40 000 flyktingar 
med mat, vatten, transporter, el, sjukvård och 
ordningshållning.

I Jarl Lundgrens utomordentliga porträtt av Wa-
ern betonar han att ”Jonas Waern personligen är 
en förebild för chefer i utlandstjänst och att han 
gjorde svenskar erkända som effektiva soldater 
i strid.” Efter hemkomsten föreläste Waern på 
Arméns regementen och berättade gärna om hur 
soldaternas uppträdande i Kongo hade impone-
rat på honom. Detta är en något okänd omstän-
dighet för många meniga kongoveteraner, sär-
skilt för dem som efter hemförlovningen ej har 
haft någon kontakt med Försvarsmakten. Vi är ju 
alla tacksamma över hur Jonas Waern ledde oss i 
Kongo. Det skonade liv. Så hedrande att äntligen 
få beskedet att uppskattningen var ömsesidig. 
Det gör oss oerhört stolta.

Bror Richard Svärd

Jonas Waern efter en genomgång med sina soldater i Kongo. 
Foto Hans Wahlman

Glöm inte årsavgiften!
Årsavgiften är viktig för föreningens 
verksamhet – och för den enskilde 
medlemmen. 
Om Du har glömt att betala den missar 
du nästa Fredsbaskern. 
Avgiften är 225 kronor. 
Föreningens postgirokonto är 
441 1974 -1.

Styrelsen
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Margot Wallström 
besökte vårt årsmöte

Under senare år har Kongo-veteranernas års-
möten gästats av välkända personligheter, som i 
intressanta anföranden delgivit oss sina erfaren-
heter och minnen. Exempelvis Dr. Peder Wallen-
berg år 2010 och Ambassadör Hans Corell 2013. 
Det är ett tecken på att vi Kongo-veteraner nume-
ra är väl sedda och respekterade i samhället. Vid 
årets möte vid Ledningsregementet i Enköping 
den 9 maj var Sveriges utrikesminister Margot 
Wallström vår gäst. 

Skälet till att Margot gav sig tid att komma tor-
de delvis bero på den omständigheten att vår 
kamratförening insamlat betydande belopp för 
Panzisjukhuset i Kongo, som behandlar kvinnor 
som genom kriget utsatts för sexuella övergrepp. 
I samband med detta kom styrelsen i kontakt 
med Margot Wallström, när hon för något år 
sedan var utnämnd till generalsekreterare Ban-
Ki Moon:s särskilda representant för att bevaka 
kvinnors situation i krig och andra konflikter.
 
Margot Wallström öppnade sitt anförande med 
att säga: ”Det viktigaste jag har att säga till Er i 

dag är: Ett stort tack från regeringen för Era in-
satser i Kongo!” Därefter kom hon in på de för-
hållanden som råder i Kongo i dag, som egentli-
gen inte skiljer sig så mycket ifrån hur det var där 
under vår tid på 1960-talet. Krig och kaos råder 
i stora delar av landet och FN-soldater från na-
tioner i Afrika och Asien försöker där att skapa 
ordning och fred. Margot kom under sina resor 
i landet i nära kontakter med FN-soldaterna då 
de bevakade de områden som hon besökte. Hon 
insåg hur svårt det måste vara för FN-soldater, 
som kom exempelvis från Asien utan kunskap av 
Kongos språk och sedvänjor, att verka i landet. 
Men trots det upplevde hon att de i de flesta fall 
lyckades skapa förtroende hos befolkningen, vil-
ket är det viktigaste om man skall vara till någon 
hjälp. Ett exempel härpå var att FN-soldaterna 
för att skydda kvinnorna eskorterade dem när 
de arbetade på fälten eller besökte marknaden. 
Margot har även funderat över hur FN:s mandat 
som reglerar insatsen delges soldaterna. Hon har 
föreslagit att det bör ske genom att utbildnings-
material tas fram som förklarar FN-styrkans 
mandat för alla FN-soldater. 

Efter anförandet ställdes flera frågor av olika slag 
till Margot. En var personlig och löd: ”Hur känns 
det att stå i hetluften efter beslut om att erkänna 
Palestina och efter kritiken mot Saudiarabien!” I 
svaret framhöll Margot att man i kontroversiella 
beslut måste ha sitt eget samvete på sin sida och 
att man är beredd att försvara och vidhålla sitt 
beslut. "Jag har varit med så länge i politiken att 
jag vet att så småningom upphör blåsvädret. "
I dag har de hemkallade ambassadörerna från Is-
rael och Saudiarabien återvänt till sina beskick-
ningar i Stockholm. På utrikespolitikens område 
arbetar nu regeringen för att bli invald i FN:s sä-
kerhetsråd.

Kalle Fransson tackade Margot genom att till 
henne överlämna Kongo-veteranernas hedersnål 
Katangakorset. Applåder följde från de omkring 
165 veteraner som fanns på plats i mötesloka-
len. Så avslutades en mycket minnesvärd stund 
i kamratföreningens historia.

Bror Richard Svärd

Vid årsmötet valdes Karl Olof Fransson till ordfö-
rande och fem ledamöter, vilka har  konstituerat 
sig enligt följande sammansättning:

Förste vice ordf. Bengt Wicksén
Andre vice ordf.    Stig von Bayern 
Kassör:                   Per Carlborg
Sekreterare:           Stig Högberg
Vice sekr                Alf Gustavsson
Revisorer                Bengt Kjellman, Rolf Noberg
Valberedning:        Arne Björklund, Lars Frost.

En sammanfattning av årsmötesprotokollet kom-
mer i nästa nummer.

Information 
från årsmötet

Margot Wallström avtackas efter föredraget av Kalle Fransson – och av intensiva applåder. 
Foto Lars Erkstam

Malcolm Dixelius och Peter Nordström berättade för veteranerna 
om hur dokumentären Kongoveteranerna producerades och 
finansierades. Foto Lars Erkstam

"Det viktigaste jag har att säga till Er i dag är: 
Ett stort tack från regeringen för Era insatser i Kongo!"
Margot Wallström
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UNEF-kamraterna
Bildad 24 oktober 1958

www.medaljmaster.se   
info@medaljmaster.se

073 - 974 04 73   

Medaljmäster
Monterar och säljer medaljer och släpspännen

Vår förenings 57:e årsmöte avhölls den 21 april 
på Befälsgatan 10 Göteborg. Sedvanliga förhand-
lingar enligt dagordningen. Nuvarande styrelse 
erbjöd sig att arbeta ytterligare ett år, så beslu-
tades också. Årets Höstträff kommer att gå av 
stapeln 29 augusti. Alf i Härna och kamraterna 
i Borås håller i det hela. Inbjudan till var och en 
i god tid i vanlig ordning. Vi skall även försöka 
ordna någon endagarsutflykt, i stil med den till 
Sexdrega.

Årsmötet avslutades som vanligt med lite gott att 
äta samt trevlig samvaro. Vi passade på att gra-
tulera Sture Pettersson som fyllde 80 år. Sture 
har under många år varit en trogen medarbetare, 
arbetat som kassör och mycket annat.

Bäste UNEF-kamrat

Vi kan i år fira att det är 45 år sedan UNEF-kam-
raterna var med och bildade ”THE NORDIC 
BLUE BERETS”. Stora möten med nordiska 
FN-veteraner hölls sedan i många år.

UNEF-kamraterna har alltid fått klara sig av egen 
kraft, det skall vi fortsätta med. Om Gud vill och 
seglen håller kommer vi att med god styrfart när-
ma oss vårt 60 årsjubileum.

Erik Westerberg,
ordförande

Uppvaktning
En av våra ”gammelyxor” 
Sven Monander fyllde 85 år 25 januari.
Han gjorde 2G, 12K och 14K.
När jag ringde och gratulerade honom hade vi ett 
långt och trevligt samtal. Blommor översändes 
också.

Avlidna
Staffan Berglund avled 22/1 – 2014. 
Vi fick vetskap om dödsfallet först mot slutet av 
året. Staffan har gjort 15G och 24C. Staffan har 
varit medlem många år i vår förening.
En sista hälsning från dina kamrater i 
UNEF-kamraterna.

Lars Nyblom, en trogen UNEF-kamrat och 
personlig vän, har lämnat oss.
Vi fick beskedet så sent att vi inte kunde deltaga 
vid begravningen, som brukligt är.
En sista hälsning från oss alla.
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Ute i landet 

Föreningar

FB Blekinge
Mattias Hansson, 0702-40 57 81
mattiashansson81@hotmail.com

FB Dalarna
Claus Dehlin, 070-559 51 38
cdehlin@gmail.com

FB F-län (Jönköping)
Mats Ruderfors, 073-941 09 86
mats.ruderfors@comhem.se

FB Gotland
Mats Ekeroth, 070-517 58 65
mats.ekeroth@swipnet.se

FB Halland
Johan Sundin,  072-719 66 04
Sundin66@hotmail.com

FB Hälsingland
Anders Lennholm, 070-324 44 64 
anders.lennholm@telia.com

FB Norr (Norrbotten)
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49 
lillemor.n@telia.com

FB Norrköping (Östergötland)
Janne Frisk, 0708-97 01 45
janoloffrisk@hotmail.com 

FB Skåne
Jerker Westdahl, 070-656 40 72 
jerker@bosagarden.com

FB Sjuhärad
Johan Nolén, 0768-59 18 56 
nolenjohan@gmail.com

FB Stockholm
Ingrid Hemström Nordgren, 070-742 73 55
stockholm@fredsbaskrarna.se 

FB Västervik
Göran Nilsson, 0490-192 69 
go.nils@telia.com

FB Västerbotten
Jonas Granström, 070 - 255 96 48

jonas.granstrom@gmail.com

FB Västra Götaland
Claes Ljunggren, 070-528 71 49
claes.r.ljunggren@gmail.com

FB Örebro
Peder Stenbäck, 0707-67 32 19
peder.stenback@swipnet.se

Z-Bataljonen (Jämtland)
Lave Lavesson, 070-298 04 93
familjen.lavesson@telia.com

Y-Bataljonen (Västernorrland)
P-A Forsgren 073-271 01 75
paforsgren49@hotmail.com

Veteranerna Värmland
Steve Fogderud, 070-5158249
fogderud@hotmail.com

Rikstäckande 
föreningar

BBMC
Maria Sääf Westin, 0709-525 774
ordforande@bbmc.se

FN-veteranerna Kongo
Karl-Olof Fransson, 070-633 49 63
karlolof.fransson@telia.com

MSSS (Multinational Senior Service 
Society)
Kjell Boman, 070-586 29 67
boman.kjell@gmail.com

Sveriges Civila Veteraner
Mika Sörensen, 0702 - 248 975
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

UNEF-kamraterna
Erik Westerberg, 031-465 524
erik.westerberg2@comhem.se

Träffplatser

Blekinge
Peter Larsson, 0455-124 72 
peter.larsson@hotlist.se

Borås
Träffas tredje torsdagen i varje 
månad kl 19.00 på Restaurang Renässans 
(öl- och vinkällaren), Sandgärdsgatan 25, Borås 
Johan Nolén, 0768-59 18 56
nolenjohan@gmail.com

Enköping
Vi ses första torsdagen i varje månad kl. 19.00 
på The Corner Inn i Enköping.
Mattias Johansson, 070-853 77 23
johansson.g.mattias@mil.se

Falun
Polishuset ”Pub SABEL & KASK” 
första torsdagen i varje månad kl 19.00, feb, mars, 
april, okt, nov. Myckelmyra tjärn samma tid maj, 
juni, aug, sept och dec julbord hos Mats. Januari 
och juli semester.
Mats Berglind, 070-316 60 36 
mats@mattsb.com

FB Norr, Boden
Soldathemmet i Boden, andra onsdagen varje 
månad, kl. 18.00 – 21.00.
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com

FB Norr, Kiruna
Lapplandsjägargruppens stabsplats
Vaktgatan 3 , Kiruna
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com

Gotland
Träffar och program finns på hemsidan.
Mats Ekeroth, 070-517 58 65 
mats.ekeroth@swipnet.se

Göteborg
Träffas första onsdagen varje månad kl. 18.00 
på The Bishops Arms, Järntorget 6.
Micke Bodell, 076-872 35 51 och 
Maria Sääf-Westin, 0709-52 57 74

Halmstad
Tredje tisdagen varje månad träffas vi på 
Soldathemmet i Halmstad.
Christer Hallin, 0706-63 50 06

Helsingborg
Första söndagen i månaden, kl 09.00 på 
Grand Hotel, Stortorget, Helsingborg. 
Rikard Johansson, 073-3860423 
rikard1986@hotmail.com

Jönköping
Vi träffas på John Bauer Hotel, Södra Strandgatan 
15 i Jönköping, första onsdagen i månaden kl. 
19.00. Månaderna som gäller är februari, mars, 
april och maj under våren och september, 
oktober och november under hösten.
Mats Ruderfors, 073-941 09 86

Kronoberg/Växjö
Mässen, Storgatan 63 i Växjö.
Urban Ahlm, 0703-904234
urban.ahlm@hotmail.com

Eksjö
Eksjö stadshotell
P-G Dolk, 070-563 73 64 
pg.dolk@hotmail.com

Kalmar
Krögers, Larmtorget, första onsdagen i månaden.
Stefan Johansson, 0480-42 03 23, 
070-386 45 45, 070-359 06 86

Karlstad
Steve Fogderud, 070-515 82 49

Kristianstad
Madeleine Ohlsson, 070-952 59 49
madols81@gmail.com

Malmö
Träffas på The Bishops Arms (vid järnvägsstatio-
nen), kl 19.00 första onsdagen varje månad.
Jörgen Ferm, 0708-48 36 23
veteranmalmo@limestone.nu

Norrköping
Hemvärnsgården F13 Bråvalla. 
Varannan månad (ej maj-augusti).
Janne Frisk, 011-31 11 88 eller 070-897 01 45

Stockholm
Engelen, Kornhamnstorg 59B, Gamla Stan.
Första tisdagen i varje månad, middag kl 18:00, 
föredrag kl 19:31
Clas Högliden, 070-300 62 80
Laila Johansson, 073-661 55 66
stockholm@fredsbaskrarna.se 

Skultorp/Bunkern
Jespher Fröhlin, 073-021 84 61

Skövde
Johan Josefsson
0705-977653

Sundsvall
Anders Arvidsson
073-967 21 97

Såtenäs/Lidköping
Anders Olsson, 070-689 32 57

Träffplats Friluftsliv
Träffas på olika platser i Skåne.
Lars-Göran Nyholm, 072-849 93 70
friluftslivskane@gmail.com
Facebookgrupp, Träffplats Friluftsliv Skåne

Umeå
Jonas Granström, 070-255 96 48

Varberg
Wärdshuset, Kungsgatan 14 B, 
Varberg, första tisdagen i månaden.
Tor-Björn Johansson, 
070-244 40 35 och
Lars-Åke Johansson, 070-519 52 54

Västervik
Träffas tredje onsdagen varannan månad, 
jan, mars, maj och sep, nov, dec.
Göran Nilsson, 0490-192 69
go.nils@telia.com

Örebro
Vi träffas första torsdagen i månaden kl 19.00 på 
Fredsgatan 13, Örebro.
Ej januari, juli och augusti då vi har uppehåll 
Måns Löf, 070-989 04 79

Örnsköldsvik
O'learys Bar & Restaurang, första onsdagen varje 
månad kl. 19.00. Första träffen blir den 2 april.
John-Erik ”Johne” Sandström
070 285 64 87
sfc.johnne@hotmail.com

Östersund
Captain Cook, Hamngatan 9, första tisdagen varje 
månad kl 18.30.
Lars Björklin, 063-51 54 57

Starta en förening 
eller träffplats

Vi är snart 25 föreningar med 
träffplatser utsprida över landet, 
från Boden till Skåne. 

Det är inte svårt eller krångligt att 
starta en träffplats eller förening. Du 
får all hjälp du behöver från kansliet 
med stöd av föreningarna i Sverige. 
Kansliet kan bistå med utskick per 
brev och/eller e-post till det området 
som du önskar att starta i. 

Det saknas föreningar i bl. a. Uppsala, 
Gävleborg, Västmanland och 
Kronoberg. 

Träffplatser kan vi ha fler i varje län så 
saknas det en träffplats där du bor, hör 
av dig så hjälper vi till.

Telefon: 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Föreningar och träffplatser   Träffplatser

  Föreningar

Meddela nya uppgifter 
och korrigeringar till oss!

redaktion@fredsbaskrarna.se
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Läst & Testat 

Jan och Nordens frihet
– varför beger man sig frivilligt ut i krig?

Varför beger man sig som svensk frivilligt 
till ett krig? Hur var det att uppleva hårda 
strider intill den svenska gränsen, ibland 
bokstavligen bara några stenkast från det 
trygga, fredliga Sverige?

Jan Danielsen vet svaret. Han är den siste 
levande svensk som varit frivillig i både Fin-
land och Norge. Han upplevde Hitlers och 
Stalins upprustning och gradvisa överta-
gande av Europa. Åren före andra världskri-
get var han på plats i både baltstaterna och 
Tredje riket och bildade sig en egen upp-
fattning om risken för krig. När det väl bröt 
ut blev Jan en av tusentals svenskar i finska 

vinterkriget under devisen Nordens frihet. 
Men när kriget hastigt avslutades häng-
de han inte undan frivilliguniformen utan 
fortsatte in i det nyss angripna Norge för att 
där strida under samma devis. 

Lars Gyllenhaal har skrivit ett mycket vik-
tigt tidsdokument om varför en ung man 
anmäler sig som frivillig under brinnande 
världskrig. Boken är lättläst och fotografier-
na kompletterar texterna på ett bra sätt och 
är ett resultat av hårt arbete och djupdyk-
ning i arkiv och privata album.

• Författare: Lars Gyllenhaal
• Förlag: Fischer & Co
• ISBN: 9789186597801

I den här boken hittar du inte bara de 
fruktade spetsnazsoldaterna utan hela 
spektret av Rysslands elitstyrkor: dykar-
förbanden med miniubåtar och dykfar-
koster liksom Alfa, Vympel, OMON, luft-
landsättningstrupperna och flera till. 

Blotta tanken på "spetsnaz" fick nackhåren 
att resa sig på militärer i väst under 1980-ta-
let. Efter murens fall blev det dock rätt tyst - 
försvann de rent av? Eller betyder Rysslands 
upprustning att de blir starkare?

Boken bjuder på rika illustrationer och har 
ett innehåll, som trots sin omfattning, är lätt 
att ta till sig.

Ur bokens innehåll:
• Specialvapen och nya undervattensfar-
koster skapas nu för att kunna användas i 
bland annat Östersjön - ny information och 
nya bilder

• Tidigare opublicerade fotografier och spår 
av främmande specialförbands kartlägg-
ning och sabotage i Sverige

• Tidigare okända sovjetiska militärkartor 
över svenska städer och hamnar

• En ny bild av svenskars deltagande i 
sovjetiska specialoperationer

• Hur spetsnaz har infiltrerat länder före 
krigsutbrott

Ryska elitförband 
– Spetznaz, Osnaz, VDV och andra elitstyrkor

• Författare: Joakim von Braun och Lars Gyllenhaal
• Förlag: Fischer & Co
• ISBN: 9789186597542
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Profilbutiken 

Våra priser
Alla priser som visas på denna sida är 
medlemspriser med upp till 
55 procents rabatt mot ordinarie pris. 
Är du inte medlem? Bli det nu och ta 
del av rabatten!

Fler produkter
01 Broderat märke, Fredsbaskrarna 25:-

02 Klisterdekal, Fredsbaskrarna 15:-

04  Mössa, Fredsbaskrarna 100:-

05  Pin, Fredsbaskrarna 15:-

06  Pin, FN-logo 20:-

07  Pin, FN-basker 20:-

08  Örhängen, FN-basker 30:-

09  Örhängen, Fredsbaskrarna 30:-

10  Slipsklämma, FN-basker 40:-

11  Slipsklämma, FN-logo 40:-

12  Slipsklämma, Fredsbaskrarna 35:-

13  Nyckelring, Fredsbaskrarna 30:-

27  Baskermärke, Veteran 100:-

28  Klisterdekal, Veteran 25:-

29 Pin, Veteran 20:-

30  Tygmärke, Veteran 30:-

59  Tennsoldat, Kongo 450:-

60  Tennsoldat, Afghanistan 450:-

REAPRODUKTER

45 T-shirt Fredsbaskermarschen  100:-

03  Bältesspänne                     5:-

23  Keps, Fredsbaskrarna 80:-

NOBELMEDALJEN - för Dig som
gjort FN-tjänst t. o. m. 1988-12-10

25  Nobelmedalj, 35 mm 400:-

26  Nobelmedalj, 16 mm (miniatyr) 200:-

(Icke medlemmar betalar 500:- resp. 300:-)

Beställ så här
Du beställer enklast via vår webbshop, 
men kan också skicka brev eller ringa 
kansliet. Kom ihåg att vara noggrann 
med artikelnumret.

         www.sverigesveteranforbund.se

         Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
         Klostergatan 23, 703 61 Örebro

         Tel 08 - 25 50 30

1

2

3

slut

Keps, Veteran 150:-
Snygg keps i canvas med kardborrespänne. 
Brodyr fram: Veteranmärket 
Brodyr bak: Svenska flaggan och Veteran

Färger: Sand/Khaki, Svart, Royal Blå
Storlek: One size

Svart
150:- 73

Royal Blå
150:- 74

Expeditionskostnad
20 kr i expeditions- och fraktavgift tillkommer på alla beställningar oavsett ordervärde. 

Beställningar under 100 kronor expedieras ej.

NYHET

T-shirt Veteran 180:-

T-shirts med veteranmärket tryckt på vänster bröst. 
Veteran tryckt stort på höger framsida.
Svenska flaggan och Veteran litet på baksidan.

Färg: Sand/Khaki eller Royal blå  
Material: 100% Bomull, 150 g ringspunnen t-shirt   
Storlekar: Sand/Khaki S-XXL, Royal Blå XS-XXXL

70

slut

71

Sand/Khaki

Royal Blå

VIKTIGT ANGÅENDE FÄRGER
Färgerna kan avvika något på produkterna 
jämfört med de färger som visas i tidningen.
Detta beror på trycktekniska skäl.

slut

Sand/Khaki
150:- 72

NYHET

FÖRSÄLJNINGSSTART
T-shirt och Keps finns i lager från 9 juli samt finns att köpa på Veteranträffan i Halmstad 9-12 juli.
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Korsord 

Stig Olsson
Kalmar

Sven-Olof Braf
Sollefteå

Sven-Erik Johansson
Linköping

Tävlingsinformation

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 28 augusti.

Du kan svara på två olika sätt.

Svara via brev
Skicka in de markerade orden tillsammans 
med namn och adress till:

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, 703 61 Örebro
Märk kuvertet med "Korsord"

Svara via mobiltelefon (SMS) 
Skriv SVF (mellanslag) följt av de markerade 
orden i ett sms och skicka till nummer 72456 
(kostnad 6 kr). Överskottet går till Gula bandet.
Du kan inte tävla från hemligt nummer.
Ju fler sms, desto större vinstchans!

Grattis!
Det kommer en vinst på posten.

Facit från förra numretVinnare

1

2

3

NYTT KANSLI - NY ADRESS
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Veteranprofilen 

Veteran: Per Ersgård, 56 år

Per Ersgård vill tvätta bort polisens korruptionsstämpel i Liberia.
Foto: Leif Lindqvist

P
er

  Insatser:  

Kamrathjälp

Kamrathjälpskontot ger bidrag för att 
stödja veteraner och deras anhöriga som 
är i behov av till exempel ekonomiskt 
stöd, tekniska hjälpmedel eller bidrag till 
andra kostnader som uppkommit till följd 
av utlandsinsatsen. 

Vi är en av fyra organisationer som Försvarsmakten har 
samarbetsavtal med. Avtalet innebär ekonomiskt stöd till vår 
verksamhet och att vi bl.a. tillhandahåller kansli, kamratstöd 
och mycket mer. De andra organisationerna är Invidzonen, 
Sveriges militära kamratföreningars riksförbund (SMKR) och 
Svenska Soldathemsförbundet.

Kamratstödstelefon

Direkt berörd eller anhörig är alltid 
välkommen att kontakta någon av våra 
kamratstödjare.

020 - 666 333

Gula Bandet

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
marknadsför och säljer Gula Bandet till 
förmån för Sveriges veteraner och svensk 
personal i utlandstjänst. Överskottet 
kommer veteranerna och deras anhöriga 
till del genom Kamrathjälpen.

Polisen Per Ersgård är hemma i Hallstaham-
mar under två veckors semester från mission-
en i Liberia. Han uppskattar klimatet i Sverige,  
i Liberias huvudstad Monrovia ligger tempera-
turen i skuggan på 30 grader och luftfuktigheten 
uppåt 80 procent. 

Du arbetar i en bastu?
– Ja. Det är en utmaning för oss nordbor. Men i 
Monrovia har vi air condition. Det är tuffare ute 
på de lokala polisstationerna, säger Per Ersgård.

Han och tre andra instruktörer och en enhets-
ledare ska se till att tillresta poliser i missionen 
går från ett nationellt fokus till ett internationellt. 
Under fyra dagar utbildas de på ett processinrik-
tat sätt. Eleverna jobbar med case eller fall, dis-
kuterar artiklar, ser filmer och gör rollspel. Förra 
året var Pers kollega Eva Bergman i Liberia och 
jobbade med utbildningspaketet i ett pilotprojekt 
(se Fredsbaskern nr 1, 2015).

Per jobbar mot 15 regioner, eller counties, dit 
hans elever ska åka och sedan stötta de lokala 
poliserna.

Utmaningen ligger inte bara i det fysiska klima-
tet. Det handlar också om attityder och sedvänjor 
och om hur befolkningen ser på polisen i Liberia.
– Det har varit mycket korruption i landet och i 
regeringen och andra myndigheter. Polisen ses 
som ett maktmedel. Nu ska vi förhoppningsvis få 
bort korruptionsstämpeln, säger Per.

En annan utmaning har varit Ebolautbrottet. Det 
har på ett påtagligt sätt begränsat och satt villkor 
för den polisiära utövningen i landet.
– Poliser från de lokala stationerna åker till hem 
där det varit dödsfall. Nu har det förekommit att 
dessa dödsfall varit orsakade av ebolaviruset. Det 
finns mycket att tänka på vid ett sådant besök, 
säger Per.

Men, han ser en ljusning i tunneln. Dagen efter 
denna intervju, 9 maj, ska förhoppningsvis Libe-
ria klassas som ebolafritt.

Per Lunqe

Bosnien, UNMIBH IPTF 1998-1999
Jordanien, JIPTC, 2005-2006
Gambia, UNPOC, 2008-2009
Liberia, UNMIL Police, 2014-pågående
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POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23

703 61 Örebro

Taktisk lampa
från Acebeam
√ led: 1000 lumen (>400 meter)
√ 3400 mah uppladdningsbart batteri 
√ dubbelladdare och hölster
√ vattentät (ipx-8) och stöttålig
√ 4 effektlägen + strobe
√ 5 års garanti

995:-*
inkl. moms
kort, faktura, avbetalning
ord. pris 1495:-

Ordningsvaktsbutiken.se
läs mer och beställ på

Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal

på/av eller
momentan

effektväljare
med minne

slitstark
flygplansaluminium

*få 100 kr i veteranrabatt 
ange kampanjkod veteran2015 i kassan och få 
ytterligare 100 kr rabatt. du betalar då endast 895:-


